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 ۳ ۲۴۲۰ ثيدحلا

 ةعرازملاو ثرحهلا تاک د 0 ۱

 [ ٠١ - 58 : ةمقاولا] : ىلاعت ثا لوقو . هنم لك أ اذإ س" ةلاو رعزترلا لضف ساپ - ١

 ( اماطخ انامل هاش ول . نوعرازلا نحن مأ ”هنوعر رت منأ أ « نوثثرحت ام ميرنا

 ع ةناوعوبأ انثدح كيم س 0 ان -

 لوسر لاق : لاق هنع ا ضر سنأ نع ةدانق نع ةناوع وبأ انثادح كرابما نب نمحرلا دبع ىن دحو

 4 هل ناك “لإ قم وأ نا وا لك انامل عدوا a رس نمام » هيَ ۳

 ا ”ىنلا نع نا انثدح ةداس انث دح نار أ ان دح “لسم انا لاقو . « ةقَدَص ۰

 [ 1١١١ : ىف هفرط _ ۲۴۲۰ ثيدحلا ]

 ىلاعت هللا لوقو « هنم لك أ اذإ سرغلاو عرزلا لضف باب  ةعرازملا باتك- محرلا نمحرلا هللا مسي ) هلق

 ىف ءاجام باب ٠ ینا دازو « ةلمسبلا ارخأ ام الإ « ىن هشكلاو قسنال اذك ( ةيآلا ( نوئرحت ام متي أرفأ 2

 باتتك» ظفا فذ اممنأ الإ ة٤ ركو ىليصأللل هلثمو « لاطب نبا حرش هيلعو « خلا عرزلا لضفو ةعرازملاو ثرحلا

 نأ كش الو . ثرحلا باتكلدب «ثرحلا ىف , لاقو ةلمسبلا ىوحلا مدقو ء ثرحلا باتك» لمتسملاو « ةعرازملا

 : رينألا نبا لاقو . فنصملا هركذ ىذلا ديقأ اب هلضف ىلع لدي ثيدحلاو « هب نانتمالا ةوج نه عدزلا ةحاب] ىلع لدت ةبالا

 نم هو<و برحلا نع ثرحلا لغش اذإ ام هلحف ربع نع درو اي هنع ىهت نم نأو < عدزلا ةحابإ ىلا ىراخبلا راشأ

 ىتأيسو عرزلا نم ةلعافم ةعرازملاو . هدعب ىذلا بابلا ف روكذملا ةمامأ ىبأ ثيدح لمحي كلذ ىلعو « ةبولطملا رومالا

 ء ةناوع ىلأ نع امهتم لك هب هثدح نيخيش نع ثيدحلا اذه جرخأ ( لا ةبيتق انثدح ) هلق . باوبأدعب امف لوقلا

 جرخأ ( لسم نم ام) هلوق . امهعمجي مل كلذلف هدحو امهنم لک نم هعم هنأ دصق هنأكو « افالتخا امهقامس ىف رأ لو

 « مسملاب صتخي كلذو ةرخألا ىف باوثلا ةقدصلاب دارملاو « ةقدص هل نوكي هنم لك أ ام نوک كلذ ىلع بتر هنال رفاكلا

 كاذب هنع ففخب هنإ لاق نم امأو ١ لم دنع سنأ ثيدح نم تي امايثدلا ىف هيلع باش رفاكلا عرز نم لكأ ام معن

 ( عد وأ ) لوق ةيفاعلا دقفو امثدلا ىف قذر مل نل كلذ عقي نأ دعي: الو < لياد ىلإ جاتحيف ةرخآلا باذع نم

» ةمب ركو ىليصالاو رذ ىبالو ٠ ةعامجو ىنسنلل اذك ( ملم لاقو) لوق سرغلا ريغ عرزلا نآل عبونتلا « وأد
 لاقو 

 هباتك ىف هل رأ لو . ادابثتسا الإ هل جرخمال یراخبلاو « راطعلا ديزي نبا وه نابأو « ميهاربا نبا وهو ءملسم انا

 انل لاق » قاقرلا ىفهدنع عقوو اداهغت-ا الإ هل جرخي ال هاف ةبلس نب دامح هدنع هريظنو ؛ اذه الإ الوصوم ايد

 ىف - هبانتك نم ”ىرقتسا ام ىلع  ىراخبلا اهلمعتس « انل لاق , ىهو ةغیصلا هذهو « ةبلس نب دامح انئدح ديلولا وبأ

 هنم هضرغ نال« هنتم قسيإ ملو نابأ دانسا انه ركذ هنإ مث . تافوقوملا ىف امامعتسا اعرو ۽ ايلا تاداههتسالا

 ظفلب روكذملا مهاربإ نب سم نع ديمح نب دبع نع لس هرعأ دقو نأ قد هناك قف ثيدحتلاب عيرصتلا



: 
 ا ج بيس ةغراؤماو ثرحلا باتك ب ع١

 : اولاقف ؟ رفاك مأ لسآ , لخنلا اذه سرغ نم : لاقف راصنألا نم ةأرما رشبم مال الخن ىأر لب هلل ین نو
 لسم جرخأو « ةقدص هل ناكالإ ةنآد وأريط وأ ناسف] هنم لك أيف اسرغ لسم سرغيال لاقف » هيقابو مهاربإ نب لسم نعرخآ هجو نم « جرختسملا ىف يمن وبأ هنيب دقو « هلاق ام ىلع هب لاحأف لسم دنع اذک  مهثيدح وحنب لاق « لسم
 ىو « ةثراح نب ديز ةأرما د ىرخأ ىفو « كش ريغب « دايم مأ » ىرخأ ىفو « كنشلا ىلع « ديعم مأ وأ رشبم م اهنمو « رجأ اهيف ةقدص هل ناك الا ه اهيفو « ةميب لدب « عبس » ظفلب اهم قرط نم رباج نع ثيدحلا اذه
 ركن أ نم لوق داسف هيفو . الع مايقلاو ةعيضلا ذاخضتا هنم طبنتسيو « ضرالا ةرامع ىل: ضحلاو عرزلاو سرغلا لضف ثيدحلا فو . اهدنسم نم هلعج  رشبم مأ نع راج نع » ىرخأ ىفو « ةديلخ امسا ليقو ناتينك اهل ةدحاو
 اعوفرم دوعسم نبا ثيدح هنف . نيدلا ىمأ نع لغش اذإ ام ىلع كلذ نع ريفنتلا نم درو ام لمحو ةدهزتملا نم كلذ
 راثكتسالا ىلع هلمح بابلا ثيدح نيبو هنيب عمحب : ىطرقلا لاق « ثيدحلا , ايندلا ىف اويغرتف ةءيضلا | وذختتال و
 ىو ؛ اهباوث ليصحتو اه نيبلسملا عفنل وأ فافكلا اهذاختا ىلع بابلا ثيدح لمحو « نرالا رمأ نع هب لاغتشالاو
 ىأ لمعي ايصاع وأ اعيطم ادبع وأ ارح ناك سم ىأ نأ ىلع ةيانكسلا ليبس ىلع لديل ناويحلا معو ةيقارغتسالا نم دازو ثلا قايس ىف هعقوأو السم ركن : ىبطا لاق ٠ هسرغ نمع الأس مثرشبم مأ ىلا هفاضأ هنال هریغل کلم ناكولو سرغلا وأ عرزلا ىطامتمل لصح رجألا نأ ثيدحلا رهاظو « هريغ ىلا كلم لقتنا ولو هسراغ را هع تاع هنم الوكأم عرزلا وأ سرغلا ماد ام سنتسي كلذ رجأ نأ هاضتقمو « ةمايقلا موي ىلإ ةقدص هل ناك الإ لسم ةياور
 دقو ,ىدألا ىلا عرزلا ةبسن زاوج هيفو . هيلع بامبو هيلا هعفن عجري ناک نأ ويح ىأ هلع اع عفتني حابملا نم لمع
 « تعرز دحأ لقیال :اعوفم ةر ره ىبأ ثدح نم متاح ىبأ نبا هجرخأ یوق ريغ ثودح هنم عنملا فدرو

 لسم نأ الإ « تاقث هلاجدو € نوعرارلا نحن مأ هنوعرزت متثأ | ) ىلاعت هلل لوقل عمست ملأ ‹« تثرح ليل نكلو
 هلثع ىلساا نحرلا ديع بأ قيرط نم ديمح نب ديع یورو . أطخأ امر نابح نبا هيف لاق ىرجلا سم ىنأ نبا
 ةرجأ ضرألا برا هيلعو عراؤلل عرزاا ناك هريغ ضرأ ىف عدز نه نأ بلبملا هنم طبنتساو « عوفرم ريغ هلوق نم
 . عويبلا باك ىف بساكملا لضفأ ىلع مالكلا مدقت دقو « دعب ثيدسحلا اذه نم محلا اذه ذخأ ىفو « ابلثم
 قفوملا هللاو

 هب أ ىذلا دلا ةزواح وأ « عرّرلا لاب لافتشالا بقاو نم دعا ی اپ - ؟
 ةرئاملألا دايز نب دمع اقدح يصل ملاس نب هللا دبع انت دح فشوب نب هللا دبع ارو - ١

 ليال » لوقب يَ ثلا لوسر تعم  لاقف رث'رحلا هلآ نم ایشو ةكس ىأرو لاق لهابلا ةءامأ ىلأ نع
 نالحع نب يارم ةمامأ ىبأ ما و: لحم لاق « للا هللا هدأ “لإ ےموآ تيب اذه

 ‹ ةعركو ىليصألل اذكه ( هب رمأ ىنلا دحلا ةزواج وأ عرزلا ةلآب لاغتشالا بفاوع نم رذحيام باب ) هلوق
 .ايودنم وأ ايجاو نوكي نأ نم معآ , عرشام دملاب دارملاو « زواج » رذ ىبأو نسنللو  زواجت وأ » هيوبش نالو
 ‹ تدخلا اذه ريغ حيحصلا اذه ىف هخيشل الو هل سیاو فسوب ابأ نکی ىصحلا وه (ملاس نب هللا دبع امدح هلو



۵ rrr - 1 ثيدحلا 

 (ةمامأ د نو ١ 5 را خيش الا نویصح م ا رک دانسالا اجرو ؛ ةزمملا حتفي ىلامالاو

 .ضراآلا ا ثرحت ىلا ةد دملا ى ةلم ىلا ركب ( هس هلوق ‘€ ةمامأ اأ تعج 0 جرختسملا ىف معن ىبأ ةيآور ف

 لع اولعجدأ 2 5 ةروك دما معن ىنأ ةءاور فو »¢ لذلا هلمشد الإ د ی مشكلا ةياور ق ) لذلا هللا هلخدأ الإ ) هلوق

 ناكو؛ ةالولا م ما اط ىف وأ ضرآلا وقح نم مم زايا كلذ دارملاو « ةمابقلا موي ىلإ مولع جرخ ال الذ مسفنأ

 نم اذه : نيثلا نإ لاق . كلذ ىلعام: نوهركي ةباحصلا ناكف ةمذلا لهأ لع ىحتتفا ام لوأ ىضارالا ىف لمعلا

 ىلا ةمجرتلاب يراخإلا راشأ دقو : ثرحلا لهأ ىلع وه امن لظلا مك أ نأ نآلا دهاشملا نآل , تاريغملاب مقلب هدابخإ

 نه درو ام لمع نأ امإ : نب رمأ جا كلذو سرغلاو عدزلا لضف ف ىضاملا ثر داو ةمامأ ىبأ ثردح نيب عمج أ

 هنأ الإ حيض مل اذإ اذإ اه ىلع لمح نأ ان ل هظفع اا هيدسل عمیضف هن لغتشا اذإ ام هلعو كلذ ةبقاع ىلع مذلا

 هل نولمعي لامع هل نم امأ 2 هسا كلذ ىطاعتلا ن نم ىلع لو ةمامأ یا مالك أ رمظا ىذلاو . هيف ہلا زواج

 لغدأ يم لكلا لماش لذلا ناف هم وم لع لما نکو ادارم سالف مل ظمأ ةروكذملا لالا هراد لخدأو

 ‹ ردعلا نم برش نأ اذه یدرادلا ةالولا ن هم بلاطملا ناكاذا م الو« هل رخآ ةيلاطم مولتسام هدفت لع

 3 مثريغ ىلعو ة دس «رفلاب اولغتش نأ م غ ؛ودعلا هءاع ديم يف ةسورفلاب اب لذتش ١ ثرحلاب لغتشا اذإ هناف

 . هدحو ىلمتساا عقو اذك ( حلا نالي نب ىدص 6 ىبأ مسا : هللا دبع وبأ لاق ) هل . هيلا نوج اح امي
 0 نم داهجلا ىف رخآ ثيدح هلو ‹ ةمعطالا ىف رخآ ثيدحو « ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف ةمامأ ىل سيلو

 معأ تاو . عوفرملا كح ىف لخدي

 ٍثارخلل رب باكسلا ءانتقا ساپ - ؟

 ۍغر ةريره أ نع ةلس نأ نع ريك ىف ن یک نع ا انثكدح ةلاضف ن دام اشم - ٢

 ت a الإ 0 طارق ند ا 0 صقني ناخ الك كسمأ نم ند 2 الب هلا لورا لاق ه4هنع نا

 ٠. ديص وأ ثرحوأ ر باك الإ ٠ لا نع ةر أ نع رحلاص وبأو ( نبريس "نا لاق .6 ةيشام وأ

 [ 5854 : ىف هفرط _ ۲۴۲۲ ثيدحلا ]

 2ح ليزي نب بئاسلا ني نب ديزب نع "كايا رفا ف ئ شا دبع شو. ۴۳

 لا "لوس تو لاق ك 2 ”ىنلا باح نه ناکو ¢ ف دزأ نم 46 55 راه ىبأ ن ناف مع ا

 تعم تنأ , تاق . ”طاريق هلمع نم موي "لك َصَقت اعرض الو اعر هنع ىنغي ال بلك ینتقانم » لوقب هلع

 « دحسملا اذه برو ىإ : لاق ؟ هب هللا لور نم اذه
 [ ۴۴۲١ : ىف هفرط _ ۲۴۲۴ ثيدحلا ]

 دارأ : رينملا نا لاق ءذاختالا ىهو رسكلاب ةينقلا نم لاعتفا فاقلاب ءانتقالا (ثرحلل بلكلا ءانتقا باب ) هلوق



 ةعرازملاو ثرحلا باتك - 5

 ثرحلا لجأ نم صخر اذاف ؛ ثرحلا لجال اهذاختا نع ىبملا بالكلا ءانتقا ةحاب] ليلدب ثرحلا ةحابإ ىراخبلا
 نم ملم ةياور ىف ( ةريره ىلأ نع ةءلس ىبأ نع ) هل . احارم نوكي نأ هناجرد لقأ ناكءذاختا نم عونمملا ىف

 2 ( ابلك كسمأ نم ) هلوق 6 ةرره وأ ىئادح ةا یارک نأ نب ىح ىنادح ه ىعازوألا قيرط

 ىف وه ىذلا كاسمإلل رسفمو ,'ةجرتال قباطم وهو « ايلك ىنتقا نم » بابلا ىثيدح ىتاث ريهز ىبأ نب نايفس ةءاور

 وأ عرز وأ ديص بلك الإ ابك ذا نم د ظفلب ةملس ىنأ نع ىرهزلا قب رط نم لسمو دحأ هاورو « ةياورلا هذه

 ىنتقا نم » ظفلب ةريره ىبأ نع بيسملا نإ ديعس نع ىرهزلا نع رخآ هجو نم ىقاسنلاو سم هجرخأو « ةيشام
 اهركنأ دقف عرزلا ةدايز اماف « ناطاريق موب لك هرجأ نم صقني هناف ضرأ الو ةيشام الو ديص بلك سيل ابلك

 « مغ بلك وأ ديص بلك الإ بالكلا لتقب رمأ هلي ىنلا نا » هنع رانيد نب ورمع قيرط نم سم ىنف « رمع نأ
 دارأ رمع نبا نا لاقيو ءاعدز » ةريره ىنال نا: رمع نبا لاقف « عرز باكوأ » لوقي ةريره ابأ نا : رمعنبال ليقف
 ناک نمو « هنود عرز بحاص ناكهنأ هنود ةدايزلا هذهل هظفح ببس نأو ةريره ىبأ ةياور تسبثت ىلإ ةراشإلا كلذب

 اعوفرم هيبأ نع رمع نب هللا دبع نب ملاس قيرط نم اضيأ لسم ىور دقو « هماكحأ فرعت ىلا جاتحا ءیشب الغتشم
 ىراخيلل اا ثرح بحاص ناكو «ثرح کوا 5 لوق ةر هوبا ناكر ماس لاق « ثيدحلا « ايلك ىنتفا نم »

 هللا دبعو « بابلا اذه ىف هارت اي ريهز ىبأ نب نايفس عرزلا ركذ ىلع ةريره ابأ قفاو دقو « ةدايزلا نوذ ديصلا ىف
 وأ ( EE « عررلاو ديصلاو منغلا باك ف صخرو بالكلا لتقب وها ا ثيدح ىف لسم دنع وهو لفغ نبا

 منغ بلك الإ : هلو ىنلا نع ةر ره ىبأ نع ملاص وبأو نيريس نبا لاقو ) هلوق . ديدرتال ال عيونتلل « وأ » ( ةيشام
 وبأ اماصوف حلاص يأ ةياور امأو « ليوطلا عبنتلا دعب اهيلع فقأ ملف نيريس نبا ةياور امأ , ( ديص وأ ثرح وأ
 نب لیس قيرط نمو ملاص ىبأ نع شمعألا قي رط نم هل « بيغرنلا بانک و ىف ىنامصالا دمع نب هللا دبع خيمشلا
 لك هلمع نم صقني هناف ثرح وأ ديص وأ ةيشام بلك الإ اياك ىنتقا نم ه ظفلب ةريره ىلأ نع هيبأ نع اص ىنأ
 ابلصو (ديص وأ ةيشام باك : ةريره ىبأ نع مزاح وبأ لاقو ) هلوق . «ثرح وأ » ليبس لقب ل « اطاريق موي

 ابلك اوطبر راد لهأ اأ د ظفاب مزاح ىبأ نع تباث نب ىدع نع ةسينأ فأ نب ديز قيرط نم اضيأ خييشلا وبأ
 ذاختا ةحابإ ثيدحلا اذه ىف : رباا دبع نبا لاق « _:راطاريق موي لك مرج نم صقن ةيشام الو دص بلكب سيل

 ىنعم ىف لخدي هنأ الإ «٠ كلذ ريغل اهذاختا ةهاركو « ظفاح ةدايز اب عد نزلا كلذكو <« ةيشاملاو ديصلل بالكلا

 نم هيف امل ةجاح ريغل اهذاخا ةها ركح ضحمتف , اسامق راضملا عفدو عفانملا بلجل اهذاختا ركذ امم هريغو ديصلا

 ىلا ريشيام  هلبع رجأ نم ىأ - « هلع نم صقن ه هلوق ینو . هيف مث ىذلا تيبلل کالا لوخد عانتماو سانلا عيورت
 لدف ؛« صقني مل وأ رجالا صقن ءاو لاح لك ىلع هذاختا عنتما امرح هذاختا ناك ام نآل « مرحمب سيل اهذاختا نأ

 ءانإلا لسغ نم بالكلا ىف ام ديعتملا فاعمل ا نأ ىدنع ثيدحلا هجوو : لاق . مارح ال هوركم اهذاذتا نأ ىلع كلذ

 نأ ىوريو . كلذ نم هرجأ صقنيام اهذاختاب هيلع لخد ام رف اهنم ظفحتي الو فاكملا اب موقي داكيال اعبس

 .ه الئاسلاعوريو < فيضلا حبني هنآل : روصنملا لاقف هفرعي لف ثيدحلا اذه بلس نع دبع نب وزرع لام نوضتملا

 لمعلل قيذوتلا مدعب عمت ةبوقعلا نوكت نأ لمت لب « مزالب سيل هركذامي هل دنتساو ميرحتلا مدع نم هاعدا امو

 مثالا نأ صقنلاب دارملاو « امارح ذاذتالا نوكي نأ لمتحيو « بلكلا ذختي مل ول ریجلا نم هلمعي ناکام طاريق رادقمم



 ۷ رس مم د ۲۳۲ ۲ثا

 مثإلا نم هيلع بق رتي ام ردق ذختملا لمع باوث نم صقشمف رجأ نم نيطاريق وأ طاربق ردق ىزاوب هذاضاب لصاحلا

 نم نرالا حلب ام 7 هتبب لوخد نم اللا عانتما ناصةنلا بدس ليقو ؛ ناطأريق وأ طاريق رهو ءذاغتاب

 سجلي ام رف ا اص ةلفغ دنع ىلارالا ىف اهغواول وأ « هلا ةفلاخل ةب وتع وأ , نطايش انمي نآل وأ ؛ ىذألا

 ؛ الماك هليع ناكل هددت ملول هنأ دارملا : نينلا نأ لاقو . رهاطلا عقوم عقب ل ةدابعلا ىف لمع اذاف . ايم رهاطلا

 مل نم لمع لاجل ىف هلع سيل هنأ دارأ األ و ىم لمع نم صقني نأ زوم الو « لمعلا كلذ نم صقتن هانتقا اذاف
 نم صقل له رجالا ىف انالتخا ءرحبلا» ىف ىنايورلا یکح دقف , هيف عزانم زاوجلا مدع نم هاعدا امو . ها ءذختي

 ضرفلا نم ليقو رخآ ليللا لمع نمو طاريق راهنلا لمع نم ليقف نيطاريقلا ناصقن لح فو « لبقتسملا وأ ىضاملا لمعلا
 طاريقلاو نيطاريفلا ىف نيتياورلا فالتخا ىف اوفلتخاو « مدقت اك ىتمي ناصقنلا ببس ینو « رخآ لفنلا نمو طاربق
 يوارلا هممسف دحاو طاريق صقاب الوأ ربخأ مقلب هنأ وأ رخآلا هظفحي ملام ظفح ةنوكسل دئازلا محلا : ليقف
 ىلع لز ليقو . ىناثلا ىوارلا هعمسف كلذ نم ريفنتلا ىف ديكأتلا ىف ةدايز نيطاريق صقنب ايناث ربخأ مث لوألا
 صقن صتخي ل.ءقو . هتلق رابتعاب طاريقلا صقنو . اهذاغتاب رارضالا ةرثك رابتعاب نيطاريقلا ناصقنف : نيلاح

 ىرقلاو ندملا رئاس كلذ ىف ةنيدملاب قحتلي لمقو . اهادع ام طاريقلاو ةصاخ ةفيرشلا ةئيدملاب اهذختا نمي نيطاريقلا
 نيعو' ىف نوكي نأ لمت لاق نم اذكو . هتلقو ىذأتلا ةرثكىنعم ىلا تتل وهو « ىداوبلا لهأب طاريقلا صتخيو
 رجأ سصقنب ىذلا لاريقلا نوكي نأ را ديع نبا زوجو . طاريق هنرد امفو ناطاريق یدآ هال امه : بالكل نم

 انه نيروكذملا نيطاريقلا ىف فلتخاو . هدمب نذي الو « ىرحلا وأ ةبطرلا دابك لا تاوذ ةلج نم هنأل هيلا هناسح]
 باب نم ةزانجلا ىف ناذللا لمقو « ةيوستلاب ليقف ؟امعابتاو ةزانجلا ىلع ةالصلا ىف نيروكذملا نيطاريقلاك امه له
 ظفحل بالكلا ذاختا ةحاب] ةيعفاشلا دنع حصألاو « هريغ نم عسوأ لضفلا بابو ةبوقعلا باب نم انه ناذللاو لضفلا
 قافتالا لصح ملام هذاختا ىف نوذأملا نأ ىلع اوقفتاو ءربلا دبع نبا هيلا راشأ اك انعم ىف اب صوصنما اناحلإ بردلا
 ةيب رت زاوج ىلع هب لدتساو ؟ال مآ اقلطم هلتق زوحب له فاتخا دقف روقعلا ريغ امأو ءروقعلا بلكلا وهو هلتق ىلع
 زوحي اک هب ةعفاملا دوجو ماقم امأاق كلذإ دصقلا نوكيو « ربك اذإ اهلا هرمأ لوي ىنلا ةعفنملا لجل ريغصلا ورجلا
 هتسبالم ىف نال هذاختا زءاجلا بلكلا ةراهط ىلع هب لدتساو « لآملا ىف هب عضتني هنوك-ل لاحلا ىف هب عفتني ملام عیب
 علل بسانم همزاول نم عنملا نأ اك ‹ هدوصقم تالكم ىف نذإ هذافختا ىف نذإلاف ‹ ةديدش ةقشم هنع زارحألا عم

 « ليصفت ريغ نم بلكساا هيف غلو ام لسغ نم مالا ىف دراولا ربخلا موهع الإ هضراعبال یوق لالدتسأ وهو « هنم
 نم ريذحتلاو ٠ ةحلاصلا لامعألا ريثكت ىلع ثحلا ثيدحلا فو . ليلدلا هغوس اذإ ركنتسم ريغ مومعلا صيصخنو
 هقلخت ىلاعت هللا فطل نابب و : بكترت وأ بنتجتل ابنم صقنلاو اهف ةدايزلا بابسأ ىلع هيبنتلاو « اهصقني ام لمعلا

 ةدسفملا ىلع ةحجارلا ةحلصملا حيجرت هيفو « مداعمو مهشاعم روأ مل علي مهين خيلبتو , عفن هب مهل ام ةحابإ ىف
 ‹ رغصم ءافلا مث ةلمهملا مث ةمجعملاب ( ةفيصخ نب ديزي رع ) هلوق . هذاختا مرح ام هب عفتنبأم ءانثتسا عوقول
 ماقأ دقو ىراخبلا خيش الإ ةلاصألاب نويندم مهلك دانسالا لاجرو ٠ روهشم ريغص ىناس ( ديزي نب بئاسلا) و
 ةنكاس وأو اهدعب نونلا مضو ةمجعملا حتفب ( ةءولش دزأ نم ) هلوق . فاحص نع اع ةياور هيقو < ةدم ةنيدملاب

 نب رضنلا ن كلام نب هللا دبع نب بسمك نب ثراحلا همساو ةءونش ىلإ اوبسن ةرووشم ةليبق يهو < ةحوتفم ةزمه مث



 ةعرازملاو فيرحلا بانك ۸ ١

 ديكوتلل مسقلا ( دجسلا اذه برو ىأ ) هلوق ىفو « ثيدحلا ف تبثلا هيف ( اذه تعم تنأ تلق ) هلق ٠ دذالا

 اقدصم عم اسلا نك نإ و

 ةلارحال رقبلا لاعتسا ساپ - ع

 1 نج رلا دبع نب مارا نب دهس نع هيد ا ادد رای انك دع راكي 5 دم علم - 4

 کار ”لجر اهيب » لاق 2 ینلا نع هنع ا یر ةريره نأ نع َةَملَس ايأ تمم : لاق ئرهشزلا فوغ

 ةفخأو . هرعو ركب وبأو انأ هب تنكآ : لاق . ةئارحف تقلخ ءاذهل 'قلْخأ مل : تلاقف هيلا 'تتفتلا ةرقب ىلع

 انأ هب “تنمآ : لاق ؟ ىريغ اهل عار ال موي « بسلا موي اهل نَم : بدلا 4 لاقف « ىعارلا ابتبتف ًءاش بدلا

 « موقلا ىف ذئموب اه امو : همس وبأ لاق . ”رمعو ركب وبأو
 ][ ۴۹۹۰ ۰ ۳۹۹۴ , ۳٤۷۱ : ىف هفارطأ  ؟؟6 ثيدحلا]

 تقلخ ام اذهل قلخأ مل» ةرقبلا لوق ىف ةريره أ ثيدح هيف درو ( ةثارحلل رقبلا لامعتسا باب ) هلق

 « كلذب تنمآ » علي هلوق ببس هيفو « انه هقايس نم متأ كانه هقايس ناف بقاذملا ىف هيلع مالكلا ىتأيسو « ةئارحلل

 مطب ىف لهو « عيبسلا موي د هلوق ف مهنالتخا ىلع مالكا اضيأ كانه قأيو ‹ كلذ نم سائلا بجعت ثيح وهو

 ىلاعت هلوقب الدتسم ليخلا لكأ عنم نم ىلع ةجح كيدحلا اذه ىف : لاطب نبا لاق ؟ اهانمم امو اهئاكسإ وأ ةدحوملا

 امل ١ ثيدحلا اذه ىف هلوقا « رقبلا لك أ عنم ىلع خلا اذه لدل املك أ عنم ىلع الاد كلذ ناكول هناف ( اهوبكرنل ١

 هلوق ىف نانتمالا ةبج نرم دافتسملا مودعلاب دارملا نأ ىلع لدف ابكأ زاوج ىلع اوقفتا دقو « ثرحلل تقلخ

 صوصخ موع « ثرحلل تقاخ اما د هلوق ف اما ةغيص نم دافتسملاو ( اهوبكوتل )ل

 7 2 ك ر

 رقلا ىف یکر شنو و ريغو لخنلا ةنوؤم ىنفك1 لاق اذإ ساپ - ه

 یر 37 ىبأ نع رجرعألا نع دان زا وأ انثدح ا ارا رعفان س kl اشو - ۰

 ووا انوفك : اولاقف .ال : لاق . ” يخنلا اناوخإ نيبو اننيب مقا : ا ”ىنلل داصنألا رتلاق » لاق هنع لا

 « انئطأو انعم :اولاق . ةرمثلا ىف كك ر شنو
 [ ۳۷۸۲ « ۲۷۱۹ : ىف هافرط ۲۴۲٢ ثيدحلا ]

 « اننيب ةرملا نوكت ىأ ( رملا ىف ینکرشتو ) بنعلاك ىأ ( هريغو لخنلا ةنؤم ىنفك١ لاق اذإ باب ) هلق

 هللاثو هلوأ حتفب هاف « کر شنو » هلوق فالخ « هثلاث رسكو هلوأ مضو هئلاثو هلوأ حتف ءقكرشتو قفزوحيو

 مدق امل د لاق سنا ثيدح نم ةبحلا ىف ىنأمسو « ةنيدملا ب ىنلا مدق نيح ىأ ( راصنالا تلاق ) هلوق . بسح

 ( ليخنلا ) هلوق ٠ ثيدحلا « لمعلاو ةنؤملا موفكيو مملاومأ رام مهوطعي نأ ىلع راصنالا مهعساق ةنيدملا نورجابملا

 ىف لمعلا .ىأ ( ةنؤلا) هلق . ردا عج وهو دبع عمج ديبعلاك لخن عج ليخنلاو «لخناا » ىنيسشكلا ةياود ىف



۹ 
 ثيدحلا ۲۳۲۵ - ۲٣۲۷

مهنع راصنالا راقع نه ءس حرخ نأ
مملا نيب اوعج كلذ راصنالا r ايلؤ ٠ 

 ليجعت و « هل مرآ ام لاثتما : نيدحا

و : لاق . رقلا ىف مثوكرشيو لمعلا ىف مثودعاسي نأ مثول أسف « نيرجابملا مماوخإ ةاساوم
 . اهتيعب ةاقاسملا ىه هذه

 رامنالا ىلع ب ىنلا طارتشاب لالاو ضرألا نم ابصت راصذالا نم اوكلم اوناك نبرجابملا نأب نيتلا نبا هيقعتو

 ؛ الملد هيلع مقي م یش هلال دود هاعدا امو ءىش ف ةاتاسملا نم كلذ سالف لاق < ةيقعلا ةلمأ نب رجاملا ةأساوم

 ماع هدرو كلذل مهاؤل قبب مل كلذ درجم تبث ولو « ضرألا ىف كارتشالا توبث ةاساوملا طارتشا نم مزلب الو

 ىلاعت هللا دمح حضاو اذهو « ىنعم

 4 ت : هس اع ي و ص 2 9

 عطف لذتلاب ب ىلا مأ : سنأ لاقو . لخّتلاو رجيشلا_مطق بسا - ۹

 5 1 : ل ماا 30

 ”ىنلا نع » هنع هللا ىضر هللا دبع نع مكان نع هر وج ا دح ليعامسإ ن یوم اش س ۹

 E د ال 4 0 ا ا اک عع یم

eناسح لوقي الو « ةر وبلا ىهو « مطقو ريضنلا ىنب لخت قرح هنأ  : 
eر د  nع  

 ركؤا قل قارس ىلع نام
 ”ريطتأسم ةربوبلاب قبرح

 ] AE FY ¢ 68| سس: ىئ فأرطأ بعص ثيدحلا ]

ةحاصملاو ةجاحلل ىأ ( لخنلاو رجلا عطق باب ) هلوق
 فلاغو . كلذ وعو ودعلا ةءاكن ىف أةيرط تنيعت اذإ 

لا عطق زوجبال اولاقف ملعلا لهأ ضعب كلذ ىف
 ىلع امإو رسثملا ريغ ىلع امإ كلذ نم درو ام اولمحو « الصأ رمأملا رج

 .دوث ىبأو ثيللاو ىعازوألا لوق وهو « لاتقلا هيف عقب ىذلا عضوملا ىف ناكر يضل ىنب ةصق ىف عطق ىذلا رجشلا نأ

 ىذلا أ سنأ لاقو ( هلو
 نم فرط وه ) عطقف لخنل اب

 ف ال وصوم مدقت دقو ¢ ىوجلا دجبسملا ءاي ثبيدح

 ىف سبع نبا ثيدح فئصملا ركذ مث ,ةجاحلا لجأل زاوجلل دهاش وهو «ةرجملا لوأ ىف هيلع مالكلا أبو « دجاسملا

كت لجال زاوجال دهاشوهو «ريطنلا ىب لخمس قيرحتن
 ردب نيب ىزاغملا باتكف قوّسم هيلع مالكلا او « ودملا ةا

مضي ( ةربوبلا ) و . رشحلا ةروس ريسفت باتك فو « دحأو
 ةلمهملا حتفب (ةارس) و « فورعم عضوم رغصم ةدحوما 

 هلوأ نم واولا فذع مورخ روكذملا تيب ىسباقلا ددوأو . رشتنم ىأ ( ريطتسم )و

E 5022 2 ¢( ^ ء 7  

 نب ةلظنح نع دیعس نب یک انربخا هللا دبع ان ربخأ لتاقم ن د شو - ۲۳٢۷ دب تساي - ۷

ةديدملا لهأ رثك أ يك د لاق جدخ نب مفاد مسج ئراصنألا سيق
 ةيحانلاب ضرألا ىر انک ًاعردزم 

 ع ,EE ١ 0 ع ع م و١ رس 57 ع 2 2

مستو الد تات ا4 لاق 0 ضرالا ديسأ ىحسم اهنم
 امأو 8 أنيهنف 0 كلذ میو ضرالا ا او ¢ ضرالا 

 0 مام

 نب عفار ثدح هيف ةزوأو . هليق ىنلا بالا نم لصفلا لز وهو « هجرت ريغب عيمجلل اذك( باب ( هلو

 نبا ركنتسا دقؤ « باوبآ ةعبرأ دعب ىف وتسم هيلع مالك لا ىن اسو « اهنم ةيحانلاب ضرألا ىركن انكر جدخ

 عدزيل اضرأ ىرتكا نم هنأ ةبج نم ذخؤي نأ نكممي : لاقف هنع باهملا تل أسو : لاق بابلا اذه ىف هل وخد لاطب

 ىف قيرطلا هذ لخدمف ؛ كلذ ها ناك ىضرأ نع كرجش حلقا ضرألا بحاص هل لاقف ةد! تضقناف س رغبو ایف



 ةعرازملاو ثرحلا باسك- ي١ ٠١

 ةحلصملل ببسملا وه زئاجلا مطقلا نأ ىلا هب ةراشإلا هضرخ نأ روظي ىذلا : رينا نبأ لاتو . رجهلا عطق ةحابإ
 ثر اح نم هذخأ هجور ؛داسفالاو ثيعلا نع ىذلا ره ركسملاو ‹ هو 5 بد اب عافتنالا وأ رافكلا ةياكنك

 « ةرطاخلا بقاوع ىف اناج عاب لا نم اهتعمنم ىلع ءاقبإ ضرألا ءارك ىف ةرطاحخلا نع یہ عراد ءلا نأ جيدخ نب عفار

 ردجأ اثيع اهراصثأ عطقب | ع عويض] نع ىو نآللف ةصخدشم الو ةفتع ريف ضو أ 0 عيت نع یک ناک اذاف

 اهنم ةيحانلاب ( هلوقو . ابكلام ىأ ( ضرألا لما ) هلوقو . يعابرلا لوا مضب ( ىركن ) هلوق < وأ و

 باص مو ضرألا مستو كلذ باصي امف ) هآرقو 1 عرزلا رايدع ب وأ ضا ةدارإ ىلع هرڪذ ( ىمص

 باش ام ارق ءاندمو لوأ لزالاو نشل 3 امه د ىتييمشكلا ةياور ىف عقو ( كلذ ليو ضرآلا

 ى امركلا دازو . كلام نا مالك نم ىحولا هدب ىف « هيلع 4 * كرحب ام ناكو » هلوق ىلع مالكلا ىف همجوت مدقت دقو

 « ةيليلقالا « بر » بسانت ةيضيعبتلا « نم » اس الو بوانتت رجلا فورح نآل امر ىنعم ام نوكت نأ لمتحي : انه

 ( قرولاو بهذلا امف ) هلو . رمضمل ا عضوم ربظملا مضو باب نم كلذ ظفل نإ لاَ نأ جا اع ال اذه عو

 و. . امهدوجو ىنن دري و < امہ ىركي ىأ ( ذئموب نكي لف ) هلوقو ٠ قرولا سل نوجا ار

 ىلاعت هللا ءاش نإ باوب أ ةرشع دعب هنايب ىنأسو ةلأملا محل ةياورلا هذه ىف ضرعتي
 . 2 م

 موحنو رطشلاب ةعرازملا ا - م
 - ا ن 2 0 0 ج

 عرازو ٠ . عبرلأو كلا ىلع نوعرزي الإ قرحه تيب لهأ ةنيدملارام : لاق 1 فب نيس 6 نبل لاقو

 لاو و ركب ىفأ لاو ةورعو مماقلاو , زيزعلا دبع ( ن ”رمعو دوف 6 شا ”دبعو كلام ؛ نب 06 3

 ”لّماعو ٠ عنا ىف ديب نب نء>رلا دبع كراشأ تنك : دوسألا نب نحرا * دبع لاقو . نيريس ناو ىلع

 ”رمأبال : الۋ اك ميلف ربل اوءاج نإو « رطل لف هدنع نمر رثبلاب ”ررع ءاج نإ ىلع سانلا رع

 : ”نسحلا لاقو ٠ "یره زا 1 كلذ ا اھتبب وهن جرخأف 6 ایج ٍناقفنيف اهدحال ضرألا نک نأ

 نأ شأبال : ةداتقو ةىرعثزلاو كسحلاو + ءاطعو 7 نب ريس غ ناو ميهاربإ لاقو . فصلا ىلع ”نطقلا تجي أ بال

 ىلإ عبرا ثاثلا ىلع ةيشالا ىركسن نأ سال ب ريثت القو وو معبرا وأ ثاثلاب نونا عا
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 رع نب هللا دبع نأ عفان نع وللا ديبع نع ضايع نب سنأانئدح رزذنأل ن هاربا اشو - ۸
 و ص س 8. 2 1 8 1

 ىمي ناكف« عرَز وأ رع نم اهنم 6 ام رطشب تنبيخ لماع هوب ینا "نا » هربخأ امهنع للا ىضر

 نأ ل ىنلا جاوز 2 ا ل ىو نورشمؤو# 7 قو نونا . . قو ازا

 تناكو « يسولا راتخا نم “نهنمو ضرألا راتخا نم "نهف ؟ نه يعم وأ e املا نم نم غ
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 أمهيواستل هريغ قحلأو ؛ ثيدحلا ىف هدورول رطشلا ظفل فذصملا ىعار ( هوحنو رطغلاب ةعرازملا باب ) هلوق

 وه ( سم نب سيق لاتو ) هلوق . نيبأ و رصخأ ءرجلاب ةعرارملا هلوق ناكل ثيدحلا ظفل ةاعارم الولو « ىنعملا ىف

 ىلع نوعرزب الإ ةرجه تيب لهأ ةئيدملاب امز هلو . رقابلا نيسحلا نب ىلع نب دمت وه ( رفعج ىبأ نع) وكلا

 داولا وأ « عبرلا ىلع نوعرزو ثلا ىلع نوعرزإ ىأ ؛ رورجلا ىلعال لمفلا ىلع ةفطاع واولا ( عبرلاو كلثلا

 نأ نيتلا نبا ىكحو « هب لسم نب سيق ائربخأ لاق ىروثلا انربخأ , لاق قازرلا دبع هلصو رثآلا اذهو « وأ ىنمم

 هور الو قاده فوج و نوک سفقو رفعج ىأ نع اذه لم نب سدق ىورب فك لاقو اذه ركنأ ىسب أهلا

 اذاو ءرخآ ةمث هيف هكرادب مل اع درفت ةة نم 5 ر نع دما رهو ؟ قتلا ندد وچ ىبأ نع

 مث . ابيرق ىفأيس اک هانعم ضءب ىف هريغ هقفاو دقف هب درفني مل ايق نأ عقاولاو . دارفنالا هرضي مل اظفاح ةقثلا ناك

 ىف حمصي هنأ معي) بابلا اذه ىف راثآلا هذه ىراخبلا ركذ امل : لاقف كلذ نم برغأ ىبباقلا نع نيتلا نبا كح

 دمتعم وهو كلذ ىف رع نبأ ثيدح وهو بالا ف ثيدح رخآ نع لفغ هنأكو « دتسم ثيدح ءرجلا ىلع ةعرازملا

 ىف فالخ مهنع لقثب مل ةباحصلا نأ ىلإ ةراشالا راثآلا هذه قايسب دارأ اإ ىراخبلا نأ قحلاو , زاوجلاب لاق نم

 هْلِوَق . مهتدءاق لع زاوجلاب اولو نأ ةعوفرملا رابخألا ىلع مولع مدقي نم مؤليف « ةئيدملا لهأ اصوصخ زاوجلا

 ركب ىبأ لآو ريبزلا نب ةورعو دم نب مساقلاو ذيزعلا دبع نب رعو كلام نب دعسر دوعسم نباو ىلع عداذو )

 اسأي ري مل هنا  هنع عيلص نب ورمع قيرط نم ةبيش ىبأ نأ هلصوف ىلع رثأ امأ ( نيريس ناو ىلع لآو رمع لآو

 ةبيش ىلأ نبا امهلصوف - صاقو ىبأ نب دعس وهو كلام نب دعسو دوعسم نبا رثأ امأو . « فصالا ىلع ةعدازملاب
 نب ديعس هلصوو « عبرلاو ثلثلاب ناعرازب دوعسم نباو كلام نب دعس ناک, لاق ةحلط نب ىموم قيرط نم اضيأ

 ةماسأو ااش وا دوس تاو ادعس نزلا ةيباحيبتلا نة عطقأ نافع نب ناثع نأ د ظفلب هجولا اذه نم روصنم

 هلصوف زي زعلا دبع نب ريع رثأ امأو . كفل ار اممضرأ نارطءي !دعسو دوءسم نبا ىراج تيأرف : لاق « ديز نبا

 «عبرلاو كلثلاب عرازب نأ ةاطرأ نب ىدع ىلا يدك نا وعلا د نب رمع نا » .اذحلا دلاخ قيرط نم ةبيش ىلأ نبا

 ضرأ نم مكلبق ام رظنا : هلماع ىلا بتكهنأ زيزملا دبع نب رمع ىلإ هدانساب « مدآ نب ىحيل جارخلا » ىف انيودو

 نم اهيلع قفنأأف الأو « اهحنماف دحأ ابعرزي مل ناف . رشعلا غلبت ىتح كلثلا ىلعف الإو فصلا ىلع ةعدازملاب اهوطعأف
 ثدحي اماشه تعم » لاق قازرلا دبع هلصوف دع نب مساقلا ربخأ امأو . ءاضرأ كلبق نريبت الو « نيملسملا لام

 : لاق « عبرلاو كلثلا كلو اذه ىليئاح ىف لمعا : رخآل لاق لجر نع هليل دمع نب مسالا ىلا هلسرأ نيريس نبا نأ

 قيرط نم قاسنلا ىورو . « ضرألا ىف عنصإ ام نسحأ اذه : لاقف هتربخأف نيريس نبا ىلا تعجرف لاق « سأب ال

 ف حلص ةيراضملا لاملا ىف حلص اف ء ةيراضملا لاما لثم ىدنع ضرألا : لوي نيريس نبا ىنعي دمت ناك» لاق نوع نبأ

 ىلع راك لا ىلا هضرأ عفدي نأ اسأب ىربال ناكو : لاق . ضرألا ىف حلصي مل ةيداضملا لالا ف حلصي مل امو ضرألا

 ةورع رثأ امآو . « ضرألا بر نم اباك ةقفنلا نوكتو ائيش قفني الو هرقب و ةناوعأو هدلوو هسفنب امف لمعي نأ

 قازرلا دبعو ةبيش ىبأ نبا ىورف مهعم ركذ نمو ركب بأ رثأ امأو . اضيأ ةبيش ىبأ نبا هلصوف ريبزلا نبا وهو
 ركب ىلأ ل[ ىف ترظن نإ نإ : لاقف عبرلاو كلثل اب ةعرازملا نع لمس » هنأ رقابلا رفعج ىلأ ىلا ىرخأ قيرط نم

 روصنم نب ديعس یورو . دم نب مساقلا حم مدقتف نيريس نبا عا امآو كلذ نولعفي مهتدجو ىلع لآو رع لآو
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 ات ؤم هيفك نأ لع هثرح وأ هعرذ نم ةفئاط لجرلل لجرلا لمح نأ اسأب ىريال نكد هلأ هنع رخآ هجو نم
 ىنأ نبا هلصو ( عدزلا ىف ديزي نب نمرلا دبع كراشأ تنك : دوسالا نب نحرلا دبع لاتو ) هلوق ٠ « اهيلع مايقلاو
 "ق ىبأ ني رَط نم یلاسنلا یورو « هلع قاپآ ا هب اار ولف « دوسالاو ‹ ةمقاع ىلا اأو « هيف دازو ةبيش

 الف ناملعي دوسآلاو ةمقلعو « امهككحيرش انأو عبرلاو كلثل اب ناعرازي ىامع ناكد لات دوسألا نب نمحرلا دبع نع
 ( اذك مهلف رذبلاب اوءاج نإو « رطغلا هلف هدنع نم رذبلاب رمع ءاج نإ ىلع سانلا رع لماعو ) هلق . « ناريغي
 ىرتشاو ىراصنلاو دوهلاو نارجن لهأ ىلجأ رع نأ » ديعس نب ىح نع رجالا دلاخ ىنأ نع ةبيش ىبنأ نبا هلصو
 نإو « ثلثلا رمعلو ناثلثلا مهلف مهدنع نم ديدحلاو رقبلاب اوءاج ۾ نإ سانلا ربع لماعف  موموركو مهضدأ ضايب
 مل نأ ىلع مركلا ىف مهلماعو ٠ قابلا هلو سنا مف نأ ىلع لخنلا ف مهلماعو « رطشلا هلف هدنع نم رذبأ اب رع ا
 امل و لاق زي زعلا دبع نب رمع نع مکح ىلأ ن ليعامسا قيرط نم قبلا هجرخأو « لسع اذهو « ناثللا هلو ثاثلا
 ةينم نب ىلعي لمعتساو <« ملاومأو مراقع ىرتشاو . رييخ لهأو ءايتو كدف لهأو نار لهأ لجأ ريع فاختسا
 ناو « ناثلثلا رمعل و ثاثلا مهلف رمع نم ديدحلاو رقبلاو رذبلا ناك نإ ىلع - ضراألا ضايب ی  ضايبلا ىطعأف
 ىوقتيف اضيأ لسم اذهو « ثاثلا ملو نيثلثلا رمعل نأ ىلع بنعلاو لخنلا ىطعأ و « رطشلا هلو رطدلا مملف مهنم ناك
 نهلا ىلا ةينم نب ىلعي ثعب باطخلا نب ريع نا د ظفلب هجولا اذه نم ىواحطلا هجرخأ دقو . رخآلاب امهدحأ
 اذه ءاذك مبلف د هلوقب رادقلا مآ فنصملا نأككو « ءاوس هلثم ركذف « ءاضيبلا ضرألا مهطعي نأ هرمأف
 ىف نيتعيب زاوج یضتقب هنأب عييذصلا اذه لكشتسا دقو . ءزجلاب ةلماعملا زاجأ رع نأ هنم هضرغ نآل « فالتخالا
 لبق رييختلاو عيونتلا كاذب داري نأ لمتحيو « نييعت ريغ نم نيتروصلا ىدح] ىلع دقعلا عوقو هرهاظ نآل « ةعبب
 هريغو رثآألا اذه فنصملا داريإ ىف من . هرضي الف ةلاعج كلذ ىري ناكمنأ وأ « نيرمألا دحأ ىلع دقعلا عقب مث دقعلا
 امهنأ رخآلا هجولاو  ةيعفاشلل هجو وهو « دحاو ىنممي ةراخلاو ةعرازملا نأ ىري هنأ ىضتقي ام ةمجرتلا هذه ىف
 نم رذبلا نكل ا ملثم ةرباخلاو « كلاما نم رذبلاو اهم جرخيام ضعبب ضرألا ىف لمعلا ةعرازملاف : ىنعملا اهلتخم
 زاوحب جرس نبا لاقو . ىباطخلاو رذنملا نباو ةع رخ نبا ةيعفاشلا نمو ؛ ةياود ف دمحأ امهزاجأ دقو . لماعلا
 دحاو زو اال نوقابلا لاقو < دمحأ نع روهشملا وهو « ةيعفاشلا نم ىروجلا هسكعو « ةرباخنا نع تكسو ةعرازملا
 ضرألا نوكتت نأ سأب ال : نسحلا لاقو ) هلو . نيسو ةاقاملا ىلع كلذ ىف ةدراولا راثالا ااغ اف
 ىلع نطقلا ىنتحي نأ سأبال : نسحلا لاقو « ىرهزلا كلذ ىأرو « امهنيب وهف جرخ اف « اعيبج ناعفتنيف اهدحأل
 ةبيش ىبأ نباو قازرلا دبع هلصوف ىرهزلا لوق امأو . هو>نب روصنم نب ديعس هلصوف نسحلا لوق امأ . ( فصنلا
 هعنمو «هفصن كلف تينجام لوق نأ اضيأ زاجأو « كلام لوق قفاوي نطقلا ف نسحلا لوق : نيتلا نبا لاق . هوحتب
 ىرهزلاو مكحلاو ءاطعو نيديس نباو مهار, لاقد ) هلوق ٠ ةلاعج هنأ دارأ نیلا رك نأ کو هب امعأ ضعب
 ثلث نوکيو هجسذب لزغلا جاسنلا ىلمعي نأ سأيال ىأ ) هوڪو عبرلا وأ ثاثل أب بولا ىطعي أ نمأبال : ةداتقو

 نم مرثآلا ركب وبأ هلصوف ميهاربأ لوق امأو . زاجلا قيرطب هيلع بوثلا قلطأو ؛ لزغلا كلام قابلاو هل جونم ا
 نبا لوق امأو . كلذب سأبال : لاقف عبرلاو ثلثلا ىلع بولا ىطعي كاوحلا نع ميهاب لأس هنأ محلا قيرط
 بولا جاسنلا ىلإ عفدي لجرلا نع نيريس نبا وه ادم تلأأس نوع نبا قيرط نم ةبيش ىفأ نبا هلصوف نيريس
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 امأو . ةبيش ىبأ نبا امهلصوف حلاو ءاطع لوق امأو . اسأب هب ملعأ ال : لاقف « هيلع ايضارت ام وأ عبرلا وأ كلثلاب
 ةداتق لوق امأو . ثاثلاب ديلا هعفدي نأ سأبال : لاق هنع رمعم نع ىلعألا دبع نع ةبيش أ نبا هلصوف ىرهزلا لوق

 سأبال : رمعم لاقو ) هل . ثلثلاب جاسنلا ىلا بوثلا عفدي نأ اسأب ىريال ناكهنأ : ظفلب ةبيش ىبأ نبا هلصوف
 نبأ وه ( هللا دبع نع ) هلوق . اذهب هنع قازرلا دبع هلصو ( یمسم لجأ ىلا عبرلا وأ كلثلا ىلع ةيشاملا ىركتت نأ

 كلذل متي ىنلا ريرقتل ةرب اخلاو ةعرازملا زاجأ نم ةدمع وه ثيدحلا اذه ( اهنم جرخيام رطشب ) هل . ىرمعاا رع

 لخالا ىف ةاقاسملا زاوج ىلع هب لدتساو باوبأ دعب أيس اک ريع مالجأ نأ ىلا ركب ىبأ دهع ىلع هرارمتساو

 هصخو . روهمجا لاق هبو « ةرمثلا نم لماعلل لهي مولعم ءزحي رمثي نأ هن اش ىم ىذلا فلا عيمجو مركلاو

 :رفزو ةفيلح وبأ لاقو «لخنلاب دواد هصخو . هب همش لخنلاب لقملا قأأو « مركلاو لخنلاب ديدجلا ىف ىمفاشلا

 داع نحب كانا 3: له عا ةةج يما اماو “و ةلوهجم وأ ةمردعم ةرمثب ةراجإ امال لاع زوحبال

 نأ عم ةراجالا دقع حص دقو ‹ لوبجبو مودعم وهو هئام نم ءزحي لاملا ف لمعي براضملا نال , ةيراضملاك وهف

 ربيخ ةصق نع مهضعإ تاجو درر عامجإ وأ صن لاطبإ ىف سايقلاف اضيأو . انه كلذكف ةمودعم عفانملا

 قحي ذخؤي كلذ ناكف  ةرملا فصن اوطع سا طرشب مهكله ضرألا نأ ىلع اورقأو « احلص تحتف اهنأب

 ان اريثك نأبو « ىزاغملا ف أيس اک ةونع حتف ريخ مظعم نأب بقعتو . ةاقاسأا زاوج ىلع لدي الف ةب رجلا

 هزاجأ نم لدتساو . اء مالجأ ام مركللم ضرألا تناك ولف ٠ اهنه مهالجأ ربع نأب و . ىتأس اک نيم اغلا نيب مق

 . نع ةيلس نب دامح ةياور ىفو « رجشو لخن نم ام جرخيام رطشب ٠ بابلا ثيدح قرط ضعب ىف نأب رمل عيمج ىف

 ؛ هجولا اذه نم قبمبلا دنع وهو « رجشو لخنو عرز لك نمرطلا مل نأ ىلع د بابلا ثيدح ىف رع نب هللا ديبع

 جارخ] ذاوج ىلع هب لدتساو ؛ لووجم ال مولعم ءرحي ةاتاسملا زاوجل ام جري ام رطش ىلع هلوقب لدتساو

 ذئنيح لماعلا نأب عنم نم جتحاو « كلذ نم ءىشب ثيدحلا ىف هدييقت مدع كاملا وأ لءاعلا نم رذبلا

 ىنئتسم هنأب هزاجأ نم باجأو « زوحي ال وهو ةئيسذ ماعطلا نم لومجم ضرألا بحاص نم رذبلا عاب هنأك

 ىطعي ناكف ) هلق . امهدحأ ءاغا] نم ىلوأ وهو نيئيدحلا نيب امج ةئيسن ماعطلاب ماعطاا عيب نع ىهنلا نم

 نونامم اهم ريدقتلاو عطقلا ىلع عفرلاب ثك الل اذك ( ريعش قسو نورشعو ر قسو نونام : قسو ةئام هجاوزأ

 دعب تكرتام د لاق ملل هن ال كلذ نوطعي رع ناک امنو « لدبلا ىلع « نيرشعو نينامت د ىنبمشكللو ؛ نورشع ابنهو

 ريم نبا نع هتياور ىف دحأ كلذب حرص « سرخ ىأ ( رع مقو ) هلوق ٠ هباب ىف ىأيسو  ةفدص وبف ىاسن ةقفن
 دوهلا لجأ ربع نا د رمع نبا نع عفان نع ةبقع نب ىسوم قيرط نم باوبأ دعب یتآیسو ؛ ربع نب هللا ديبع نع

 ىلاعت هللا ءاش نإ طورشلا باتك ىف كلذ ىف ببسلا ركذ ىقأيسو « زاجحلا ضرأ نم ىراصنلاو

 ةعرازلا ىف َنينّملا طرشي ملاذإ صاب - ٩
a ACCمع هللا ىصر رمح نبا نع مكان ینا دح وللا ديبع نع ليمس نب یر لم او - ۹ ع هللا ضر ع نا ٠ع مقا ی لح هللا دع ۰ع فیس ٠ ذب لح د يجادل ۲ انفع ملا كر رق ا نع لا دج  

 ا“ و . a نا ا 7
 )» عد وأ رع نم أمم جرام راشإ ربيخ م ىننا لماع » لاق
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 نب ىحي قيرط نم هلبق بابلا ىف روكذملا رمع نبا ثيدح هيف ركذ ( ةعرازملا“ ىف نيئسلا طرتشي م اذإ باب ) هل

 ربخلا نم حضاوب سيل « نينسلا طرتشي مل اذإ » هلوق : نيتلا نبا لاق . هيفام قيس دقو « ارصتخ هللا دبع نع ديعس
 ,ةمولعم نيئسب اديةم ثيدحلا اذه قرط نم ءىش ىف عقب مل هنأ ىلا ةراشإلا هب مجرتام هجوو « لاق اذك هقاس ىنذلا :

 ضرآلاو ةاقاسم لخنلا عفد زاوج ىلع ليلد هيفو « هل جرت ابف رهاظ وه « انئشام کرقن د ےب هلوق هيفو ثيدحلا

 ةرباخلا زاجأ م كلذ زاجأ دقو . ءاش ىتم لماعلا جرخ نأ كلادلل نوكييف ةمولعم نينس ركذ ريغ نم ةعرارم
 زاج اذكب ةنس لك كتيفاس لاق اذإ : كلام نعو « ةدحاو ةن ىلع لمح اقلطأ اذا : روث وبأ لاقو . ةعرازملاو

 نم وهو مولعم لجأب الا زوجي ال ىركلا نأ ىلع اوقفتاو « كلذ ىلع ريخ ةصق لمحو آدمأ رڪني مل ولو
 'ةمزاللا دوقعلا

 : سواطل "تاق 2 ورم لاق ”نايفس ان دح هلا دبع نب هلع س اشو ° * ساپ — ۰

 نإو . مهسيعأو مويطعأ ىفإ ءورمع أ : لاق . هنع ىو لب ىبلا نأ نومح زي مهناف « ةرباقلا تكر و

 جنم نأ : لاق "نكلاو « نع ةن م كج ینا "لآ داو د ناف نا نسيني نارغأ مهملعأ

 « امولعم اجر هيلع دخت نأ نم هل ”ريخ ماخأ ک هدحأ“ :
 IYE , FY] « ىف هافر م ثيدحلا ]

 نا ةووأ دقو هلبق ىذلا بامأأ نم لصفلا ةلزا وهو ةمجرت ريغب عيمجلل اذك( باي ) هل

 امولعم أ ا نأ نع عادلا تا امل هنأ هليق ىذلا بابلا ف هلوخد هجوو . ضرألا ةرجأ ذأ زاوج ىف

 ةياور ىفو « رانيد نبأ وه ( ورمع لاق نايفس انثدح ) هلوق . ىلوألا باب نم اهاع ةنيعملا ةرجآلا ذخأ زاوج

 مهناف ةرباخلا تكرت ول ) هلق . راد نب ورمع انثدح نايفس نع هريغو ةبيش أ نب ناثع قيرط نم ىليعامسالا

 اذه ىف ثيدحلا اذه ىراخيلا لاخدأو « بايب لبق اهريسفت مدقتف ةراخلا ان ( هنع ی ب ی اأ نومگزب

 ظفلب رايد نب ورع نع رخآ هجو نم ىذمرتلا هاور دقو ؛ ىنعم ةراخلاو ةعرازملا نأ ىرب نم هنأ رعشم بايلأ

 كلذ لمعتساف ؛ ريخ لهأ ةلماعم ةر اخلا لصأ نا : ىوغللا ىبارعألا نبا لوق كلذ ىوّسي و « ةعرازملا تكرت ول و

 «نومعزي » سواطل رانيد نب ورمع لوق امأو . ربيخ لهأ ةلماعم ريظن مهلماع هنأ فرع مهرباخ ليق اذإ راص ىح
 ورع نع ديز نب دامح قيرط نم ىناسنلاو لسم ىور دقو , كلذ ىف جدخ نب عفار ثيدح ىلا كلذب راشأ هنأكف

 : دهاج هل لاقف « اسأب عيرلاو ثلثااب ىري الو ‹ ةضفلاو بمنلاب هضرأ رجؤي نأ هركي سواط ناک لاق رانيد نبا

 نکل و « هلءفأ مل هنع یہن لِي هللا لوسر نأ ملعأ ول : لاقت « هيبأ نع هثيدح عمساف ما ىلا بهذا

 ديب تذخأ د لاق 0 هركذف «٠ سارع نبا هنم لعأ وه نم ىنثدح

 تعمس : لاقو سواط یب أف . ضرألا .ارك نم ىج : ےک ىنلا ن أ هيبأ نع هثدخ حيدخ نب عفار نبا ىلإ هتلخداف سواط :

 ش اذك (مهنيعأو) هلوق . ىنمتلل ىه وأ ٠ فوذع ول باو ةراخلا تكرت ول هلوق امأو « اسأب كلذب ىرال سابع نبا

 ٠ لوالاو ىنفلا نم ةئكاسلا ةءجعملا نيغلاب “مم ا یک الو « ةناعالا نم ةرو كمما ةل ملا نيعلاب رثكالل



 ب ۲۳۲۳۰ ثيدحلا ۲٣٣۳۲ ١

 ( سابع نبا ىمي قربخأ مهيلعأ ناو ) هلق . هجولا اذه نم هريغو هجام نبا ةياور ىف تبث اذكو ©20باوصلا وه
 كلذكو « سابع نا لاق لاق ١ سواط نع رائيد نب ورمع نع ىروثلا وهو نايفس قيرط نم باوبأ دعب ىنأيس
 سايع نادر لو اع جرح ام ءزحي ضرألا ءاطعإ نع ىأ ( هنع هني ) هلوق هجولا اذه نم دواد وبأ هجرخأ

 ليقو ٠ ةيولوألا ىلع وه امنإو هتقيقح ىلع سيل هنع دراولا ىن ا نأ دارأ امناو اقلطم ىبنلل ةتبثملا ةياورلا نن كلذب

 ل ىنلا نأ » ىذمرتلا ةياور ىف عقو دق نكل « دسافلا طرشلا نع ىهن انو حيحصلا دقعلا نع هني مل هنأ دارملا
 ةا كيو ةف هنأ لع ءاحلاو ةزمملا متفب )ج نأ ) هلوق . هتلوأ ام ىوقت ىهو « ةعرازملا مرح مل

 هجولا اذه نم ىليعامسالاو هجام نبا داز « ةرجأ ىأ « ًاجرخ» هلوقو « رهشأ لوالاو ةيطرش اهنأ ىلع ءاحلا نوكسو
 امل ةريخألا ةلملا هذه فذح ىراخبلا نأدكو « نهلاب ىنمي « اندنع الع سانلا رقأ لبج نب ذاعم ناو د سواط نع

 ىلاعت هللا ءاش نإ باوبأ ةعبس دعب ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ةيقب قأيسو « ذاعمو سواط نيب عاطقنالا نم ابق

 دوهيلا مم ةعرازملا ساپ - ١

 هللا ىضر رع نبا ر نع مفا نع هللا ديب انربخأ لا دبع انربخأ _لئاقُم نب دع اشو - ۱

 )0 امم جرام ا مو اهوعرزتو اهوا مود نأ ىلع دولا ا ىطعأ هلو هنا لوو نإ و امهعع

 دانسالا يف روكذملا هللا دبعو ٠ بايب لبق روكذملا ربع نبا ثيدح هيف دروأ (دوهلا عم ةعرازملا باب ) هلق
 ىف قرف ال أ ىلإ ةراشالا اذه ارا 08 هيفام مدقت دقو ىرمعلا ربع نبأ وه ريذصال اب هلأ ديبعو' كرابملا نبا ره

 ةمذلا لهأو نيلم ا نيب ةلماعملا هذه زاوج

 ةعرازما ىف طورشلا نم در كسي ام صاب 5-5 ۱۲

 طر رمفار نع ”قّردزلا ةلظنح مع 'ىبم نع ًةنيَمع نا انريخأ لضفلا نب قدم نشب - ۲

 « كا مذهو ىل ”ةمطقلا هذه : لوقيف هضرأ ى ركب ان دحأ ناكو « الح ةنيدملا لهأ رثك أ انك » لاق هنع لا

 « هلي یا ماف (دذ جر لو وڏ تجرخأ ام رف

 REESE ( ةءرازملا ىف طورشلا نم هركيام باب )هل

 «ررغ ىلا ىدؤي وأ ةلاهج هيف اطرش دقملا نمضت اذإ ام ىلد عفار ثيدح ىف ىلا لمح ىلا ةمجرتلا هذهب راشأو « باوبأ

 هقرو بغعشأ اذإ عرزلا ليقو « بيطلا حارقلا لقحلا لصأو « فاقلا نوكسو ةلمهملا حتفب وه « القح م هيف هلوقو

 ةمجعملا رسكب « هذ هلوقو . ةعرازملا ىلع تقلطأف ةلقاحلا هنم قتشاو « عرزاا ىلع قلطأ مث « هقوس ظلغي نأ لبق نم

 ةعطقلا ىلا ةراشإ ءاحلا نوكسو

 هلصأو عرفلا ىف اک نوي شكلا نع رذ ىبألو 0 رثك ألا ب 'ور انو عملا برع لف نأ د لاق : قالو ةمبط ش ءاه ىف )0

 راغ الف 4 کس ةي اهدعب نوالا مم کو ةلمبملا فلا نوكسو ةزمهلا مهب مونعأو



 ' ةعرازملاو ثرحلا باتك- 15 ١

 مهل حالص كنق تاكو يهنأ ریقب موق لاع 2 بباب - ۴

FYلح ةت وات رذللا نيريهارا اشم ل  eS Aرع نبوللا دبع ن نع مفا نع  

 ىلع تاطحناف « رلبج ىف راغ ىلإ اورا ء و نوش FO ls » لاق هني ی نع امهنع للا ضر

 هلا ا وع داف هل ا اهوا ةالامعأ اورظنا : رضب r ا e 4 رخص مراغ مف

 ميملع ىعرأ "رك ا ةيدص ىلو « نا ازيك ناذيش نااار نك ملا : مادحأ لاق . 3 ر لمل هم

 0 م 0

 تنا یح ۽ ت )و 2 <تاذ اا ىلإو . لبق اسا یالاوب تأدبف 0 مهيلع تدراذ اذا

 ةيبصلا قسأ ا رکو “ام اتو نأ | امهسوعر دنع ْتمقف ( ل تنك اک تبل « اما 58 دجوف

 E ج رفاف كهجو ءاغتبا هتاف يفأ عت : تنك ناذ « ”رجفلا "ملط اط ىح «ىم دق دنع نوَغاضَتي ةيبّصلاو

 .لاجرلا بحمام د شاك اهشيبحأ مع تنب یل تناك اإ ا الا لاقرب: ر ر جرف «ىامسلا ام

 5 دبع أي 5 تااق الجر نيب "قو اف ¢ اە یح 2 رانيدإ مناع ا تبا و ١ ابمم ”تبلطف ¢ ءاسنلا

 ع نع جزا كهجو ةاغتبا ةتلعف ىنأ 5 1 ل 07 قع الإ مالا ح فت ا ا رقلا

2 

 اعرف ودا طع : لاق لع يق اف ا رفرف ءار ٠ تالا ىلإ "مهللا : ")افلا لاقو .٠ حرف

 ىلإ بهذا تاقف . هلل ا : لاقف ین ءا ءاهتاع”رو أ 0 هنم وج یتح اا كرا ملف « هنع بغرف هيلع

 ناف . مذاق . "ذل" ءكب ىزهتسأ ال ىلإ : تاق . ىل ئزهتسن الو ہلا یتا : لاقف . ذقت اهتاعرو رقبلا كلذ
 2 د ۶ ١

 هللا جرف . قبام "جراف كهجو ءاغتبا تاد ”تامف ینا 0 تک

 € تاق 2 يملا نع بقع ن ا ن ”ليعامسا لاقو : : للا دبع وأ لاق

 كثب لوح هيف دروأ ؟ عررلا نوكي نمل ىأ ( مم حالص كلذ ىف ناكو م.مذ] ريغب موق لام عرذ اذإ باب )ەل

 ةثالثلا دحأ لوق انه هتم دوصقملاو )2 ءاببنالا ثيداحأ یف هحرش ىف لوقلا اسو 34 راغلا مهلع قيطنا نذلا ةئالثلا

 هنأ رهاظاا ناف « اهتاعرو ارقب هنم ا لزأ لف « هنع بغرف هقح  ريجألا ىلع ىأ - هيلع تضرعف د

 ةقباطم : ريأملا نا لاق 2 هنامض نم تراص امنع رجاتملا اف فرصت مث هل تنيعت نأ دعب اهكرت الف هترجأ هل نيع

 فرصت مث افن اتسم اعضو هيلع هدي رجأتسملا عضو ةكرت ايلف كلذ هلمد رت رف هنم هنكمو هقح هل نيع دق هنأ ةمجرتلا

 لضفأ نم هلعجو لجو زع هللا ىلإ هب لسوت كلذلو « ايدعت دعي مل. -. . -ذفاف عييضتلا قب رطب ال حالصإلا قي رطب هيف

 فرصتلا ىف هل نذؤي م ذإ هل انماض ناكل قرفلا كله ولف كلذ و « ةباجالا هل تعقوو كلذ ىلع رقأو « هلامعأ

 نأ لماحمو . نامضلا عفر كلذ نم مرلي الو « دصقلا اذه ةيصعملا نم عرازلا صالخ وه امإ ةمجرتلا دوصقف ؛ هيف

 ةأرملا ىلجد نيب سولجلا نأ اك . هفرصتبال افءاضم ها١ ىنلا قا ىطعأ هنوكل ناك امت كلذب هلسوت نإ : لاقي



 ۱۷ مس ممم ثيدحلا

 ىف عويبلا رخاوأ ىف اذه نم ءىش مدقت دقو , هوحنو لاملاب ةعاسملاو انزلا كرتب الإ نكي مل لسوتلا نك « ةيصعم

 قرف » ظفلب عوببلا ف مدقت «زرأ قرف » ةياورلا هذه ىف هلوقو . ىضرف هنذا ريغب هريغل ايش ىرتشا نم ةمجرت
 لوألاو رخآلا ىلع امهدحأ قلطأ نيب راقتم نيبح اناكامل امهنأو نيفنصلا نم ناك قرفلا نأب اوب عمجيف « ةدذ نم

 مث ةدحوملاب ( تيغبف ) هأوق ٠ « ىلع تب أف » ىنيمشكلا ةياور ىف « رانيد ةثام, اتآ ىح تبأف د هلوقو « برقأ
 هلوقو < نيم ان د قيسششكلا ةياود ىف ( امان امهتدجوف ) هلوقو ٠ رشلا ف لمعتس اهنتكا و «كيط ئا ةنعفلا

 مهللا ١ ىناثلاو < هنإ مهلا د لوألا مالك ىف عقو : (هيبنت) . دارفإلا ىلع « اهيعارو :ىنييمشثكسلا ةياور ىف ءاهتاعدو د
 ىف ةصقلا نأ كلذ بسانو « ةصقلل ىناثلا فو ناشلا ريمض لوألا ىف ءاحلاو « نافتلا نم وهو « ىلا د ثلاثلاو « اهنا

 هاور اک عفان نع هاور روكذملا ليعامس] نأ ىنعي ( تيعسف عفان نع ةبقع نب مهار نب ليعامسا لاقو) هلوق ٠ اسا

 نيتلمهملا نيعلاو نيسل اب « تسعسف د اهلاةف « تيغبف » هلوق یهو ةظفللا هذه ىف هفلاخ هن ا ةيقع نب یسوم ( هع

 ةظفللا هذه هيفو « هيدلاو رب نم ءاعد ةباجإ باب د ىف بدآلا باتك ىف فاؤملا هلصو اذه ليعامس] نع قيلعتلا اذهو
 نبا وهو ةبقع نب ليعامسا ب باوصلاو مو وهو « ةبقع نبأ نع ليعامس] لاقو د رذ یال ةياور ىف عقو : قاسجلا لاق
 ىسوم ىخأ نأ ةبقع نب مهار

 ٤ - مهعاماعمو مهتعرازمو _جا را _ضرأو الب ىنلا باحأ فاقوأ صاب '

 ی دصتف ا كلو عاب ال ولصأب قدا 2 “ل هلي ینا لاقو €4

  — Eىضر رع لاق » لاق هيبأ نع . ءا ۽ س رليز نع كلام نع وج را دبع انرمخأ قص اشم

 ربيخ ل ی ا مق اک اهليهأ “ی اهتم 5 ”ةيرق تحتفام نيلسملا ٌرخآ الول : هنع هللا ¢

 ] ثيدحلا  ۲۴۴٤ىف هفارطأ :  › ۴۱۲١عد , مه [

 رع ثيدح نم افرط هيف ركذ ( مهتلماعمو مهتعرازمو جارخلا ضرأو لب ینا بامصأ فاتوأ باب ) هلوق
 ردص فصلا ذخأو . اهتمسق الإ ةيرق تحتف ام نيماسملا رخآ الول : ربع لوق ركذو « رخ ضرأ فقو ىف
 رظنلا نكل :هريدقت فوذحم مالكلا ةيقب نال ىناثلا ثيدحلا نم اضيأ ذخؤيو <« رهاظ لوألا ثيدحلا نم ةمجرتلا
 لوق امأو . داوسلا ضرأ ىف رع كلذ عنص دقو . نيلسملا ىلع افقو اهلعجأ لب اهمسقأ ال نأ ىضتقي نيملسملا رخال
 جارخلا ةمذل ذلا لهأ نم هب نم ىلع برض داوسلا فقو امل ر مع ناف « ىلاثلا ثيدحلا نم ذخؤيف « خلا جارخلا ضرأو ه

 هذه ىنعم : لاطب نبا لاقو . ةعرازملا باربأ ىف اهوخدو ةمجرتلا هذه نم هدام ربظب اذهعف < , مهلماعو مهعرازف ش
 ىنلا لاقو » هلوقو . ربيخ دوم هيلع لماع ناك ام ىلع هتافو دعب قب ىنلا فاقوأ نوعرازب !وناك ةباحصلا نأ ةمجزتلا

 هلصأ فقوبو هرمثب قدصتي نأ هرمأ ااو ؛ ظوفح ريغ ظفللا اذه نأ ىدوادلا ركذ.: نيتلا نبا لاق ء خلا رمعل مقلب .
 نم اياصولا باتك ىف انه هقلع ىذلا ظفللا ىراخبلا لصو دقو « ىراخبلا هركذ ام ىنعم وه هدر ىذلا اذهو : تلق
 هلصأي قدصت د هيفو ثيدحلا ركحذف ءهل لاء ربع قدصت » لاق رمع نبا نع عفان نع ةيرب وج نب رخص قيرط

 (كلام نع) هلوق . ىدبم نا وه ( نمحرلا دبع انربخأ ) هلوق : « هرم قفل نكدلو ثدوي الو بهوي الو عاببال

 سيرد] نب هللا دبع ةياور ,ف ( رع لاق) هلوق . « كلام انثدح» يدهم نب نمحرلا دبع نع قيرط نم ىليعامسالل عقو

 ىرابلا عض « ۵ ج٣ م



 ةغرازملاو ثرحلا باتك-(١ ش ١م

 عفرلاب ( ةيرق) و لوبجلل ءانبلا ىلع ءافلا مضب ( تحتفام ) هلق . « لوقي ربع تعمم د ىليعامسالا دنع كلام نع
 ةيرق نوملسملا حشتفا ام » هتياور ىف سيردا نبا داز ( اهتمسق الا ) هلق . ةيلوعفملا ىلع ةيرق بصنو ءاهلا حتفبو

 تدرأ نکل د هتياور ف سيددإ نبا داذ ( بیخ للي ىنلا مسق ) هوق . « انامهس اهتمسق الإ رافكلا ىرق نم

 قييبلا ىورو . ىزاغملا باتك نم ريخ ةوزغ ىف ةظفللا هذه ىلع مالك.لا ىفأيسو « مهياع ىرحجت ةيزج نوكن نأ

 لالب هيلا ماق ماشلا ريع حتف امل » هظفل و اذهرمع لوق بيس ةصقلا هذه ىف كلام نع بهو نأ نع رخآ هجو نم

 ىلاعت هللا لوق رمع لوأت : نيتلا نبا لاق . هركذف « رمع لاقف « فيسلاب الع نيراضال وأ اهمسقتل : لاقف

 قبب الف حوتفلا لکت نأ حتفي ام مسق ول یثخن نيل والاب ةوسأ نيرخآلل نأ ىأرف ( مدعب نع اوءاج نيذلاو ل

 هعفن مودي اجارخ الع برضيو ةونع ةحوتفملا ضرألا فقوت نأ ىأرف « جارخلا ىف ظح كلذ دعب ىس نم

 ةلأسملا فو . لاق اذك « نيريهش نيلوق ىلع ةونع ةحوتفملا ضرألا ةمسق ىف ءابلعلا رظن فلتخا دقو . نيملسلل

 اهتمسق نيب مامإلا يختي ىروثاو ةفينح ىبأ نعو « حتفلا سفنب افقو ريصت كلام نمف : ةثالث اهرهشأ لاوق.

 دابجلا رخاوأ ىف هيلع مالكلا ةيقب ىتأ سو ٠ اهمنغ نم اهتيفقوب ىضري نأ الإ اهتمسق همزاب یمفاشلا نعو « اهتيفتوو
 ىلاعت هللا ءاش نإ

 أوم ةفوكلاب بارما ضرأ ىف "ىلع اذ ىأرو . اوم اضرأ ايحأ نم ساپ - ٥

OOOOهلع یب نع رفوع ن و رک نع یوړ, و . هل ىهف هتيم اصرا ايحا نم : رمع لاقو ع * 3 نع خا  

 دل ”ىبلا عر راج نع هيف یورو . قح هيف اظ مقارعل سللو : لسم "قد ريغ ىف لاقو

 نع نمحرلا دبع نب دم نع ررفعج ىبأ نشا دبع نع ثيل اًنثادح ربكم 4 قع اشو - ٠

 : ةورع لاق « قحأ وهف دحأل تل اوا را نم لاق مب یا نع اهنع للا يضر ةشئاع نع 3

 هتفالخ ىف هنع هللا ىضر رع هب أذ
 تش « رمعت مل ىلا ضرآلا تاوملا : زازقلا لاق « ةفيفخلا واولاو ميلا حتفب (اناوم اضرأ ايحأ نم باب) هلوق ٠

 ابسحمف دحل اهيلع كلم مدقت معي ال ضراآل صخشلا دمعت نأ تاوملا ءاحإو ةايملا دعب امايطعت و ةايحلاب ةراهلا

 هل نذأ ءاوس ؛ دعب مآ نارمعلا نم برق امف تناك اوس هك.ام كلذب ريصتق ءانبلا وأ سرغلا وأ عرزلا وأ قسلاب
 « برق امف كلام نعو « اقلطم مامالا نذإ نم ديال ةفشح يأ نعو ؛ روهمجا لوق اذهو ٠ نذأي مل مآ كلذ ىف مامالا

 سايقلاب بابا ثيدح عم روبمجلل ىواحطلا جتحاو , هوحنو ىعر نم ةجاح هيلا نارمعلا لهأب ام :برقلا طباضو

 مأ برق ءاوس کا هداص وأ هذآ نم نأ ىلع اوقفتا مهناف ؛ ناويحو ريط نم داصن !ءو ربنااو رحبلا ءام ىلع

 قو رثكالل عقو اذك( ةفوكلاب بارلا ضرأ ىف كلذ ىلع ىأدو) هإ# - نذأي مل وأ مامالا نذأ ءأوس . دعب

 « أطوملا , ىف كلام هلصو ( هل ىف ةتيد اضرأ ايحأ نم رمع لاقو ) هلق . « اقاوم ةفوكلا ضدأ ىف د وسلا ةياور

 نع نايفس انثدح ه لاقف كلذ ببس « مدآ نب ىحيل جارخلا ه ىف انيورو « هلثم هيبأ نع ملا نع باهش نبا نع
 هل ىف اضرأ ايحأ نم : لاقف « رمع دبع ىلع  ضرألا ىنعي ۔ نورجحتتي سانلا ناک: لاق هيبأ نع ملاس نع ىرهزلا



۱۹ Y6 ثيدحلا 

 ىأ ( هِي ىنلا نع فوع نا ور* نع ىوديد) هلو ٠ « اميحي ىتح ريجحتلا درجم هل العجب مل هنأك : ی لاق

 لاق هيوهاد نب قح] هلصو ( قح ملاظ قرعل سیلو : لسم قح ريغ ىف هيف لاقو ) هلق . اذه رمع ثيدح لثم
 هلي ینا عمس هلأ هثدح اب أ نأ ىبأ ینثدح فوعنب وره نب هللا ديع نب ريثك نع ىدقعلا ساع وبأ انريخأ د

 قاربطلا دنع وهو « قح ملاظ قرعل سيلو « هل ىف لسم قح اف نوكي نأ ريغ نم اتاون اضرأ ايحأ نم : لوقي

 نب ورع ريغ وهو « ثيدحلا اذه ىوس ىراخيلا ف فوع نب ورع هدجل سيل و ‹ فيعض اذه ريثكو « ؛ قببلا مث

 تاياورلا ضعب ىف عقوو . هريغ هدنع اضيأ هل سیلو < اهريغو ةيزجلا ىف هثيدح ىتألا ىردبلا ىراصنالا فوع

 ىلعف : لاق مث قامركلاا هحرشو ؛ فیحصت وهو نيعلا مضب رمعو ةفطاع واولا نأ ىلع( «فوع نباو رع لاقو »

 رخآلاو ةدايزب هل وکو « ضيرملاب رخآلاو مزجلاب ايلعت هنوكدئاوف هبف ناب باجأو ارركم ربع ركذ نوكي اذه

 نم هفلكدت ام عاضف : تلق . نيعلا حتفب ورع هنأ حيحصلاو : لاق م ‹ فوقوم لوآلاو اعوفرم هنوكو « اهنودب

 قيرط نم هلو « ديز نب ديعس ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ ىوق دهاش قلعملا فوع نب ورمع ثييدحلو . هيجوتلا

 نأ ثيدحلا اذ ىنثدح ىذلا ىريخ دقلف : ةورع لاق ١» دازو السم هلثم هيبأ نع ةورع نإ نحن منع قت نبا

 لخنلا بحاص ىمأو هضرأب ضرالا بحاصل ىضقف رخآلا ضرأ ىف الخ امهدحأ سرغ لپ ىنلا ىلا ًاصتخا نيلجر

 ةدابع نعو قببلاو دواد ىبأ دنع ةرمس نعو « ىسل ايطلا دوادوبأ هجرخأ ةشئاع نع بابلا فو . « اهنم هلخ جرخ نأ

 نکل < لاقم اهديناسأ فو . « جارخلا باتك» ىف مدآ نب ىحي دنع ديسأ ىنأ نعو « ىتاربطلا دنع ورع نب هللا دبعو

 قرعلا بحاص ىلا عجأر وهو « هل تعن ملاظو قرع نيونتب رثكألا ةياود ىف ( ملاظ قرعل) هلوق .٠ ضعبب اهنضعب یوق
 قرعلا بحاص ملاظلا نويو ةفاضالاب ىوريو « لظ ىذ قرعل سيل ىأ قرعلا ىلا وأ « ملاظ قرع ىذل سیا ىأ

 ىباطخلا غلابو . مريغو سراف نباو ىرهزالاو ىعفاثلاو كلام مزج لوالابو« ضرألا قرعلاب دارملا نوكيف

 وأ رابالا نه لجرلا هرفتحا ام نطابلاف انطاب نوكيو ارهاظ نوكي ملاظلا قرعلا : ةعيبر لاق « ةفاضالا ةياور طلغف

 ضررا قف رفض وأ یب و أ عرز وأ سرغ نم ملاظلا هريغ لاقو « هسرغ وأ هانپام رهاظلاو نداعملا نم هجرختسا

 لاق دمحأ هلصو ( لزب ىذلا نع رباج نع ) كحل ا وأ بابلا ف ىأ ( هيف یورو ) هلق ٠ ةمدش الو قح ريغب هزيغ

 ةتيم اضرأ ايحأ نم , هظفل و هركذف « راج نع ناسيك نب بهو نع ةورع نع ماشه انثدح دابع نب دابع انثدح »

 ايحأ نم » ظفلب ماشه نع رخآ هجو نم ىذمرتلا هجرخأو « ةقدص هل وبف اهنم ىفاوعلا تلكأ امو « رجأ ايي هلف
 اههريغوت رمش وبأ و ناطقا يحي هاودو « اذكم دارع هنع هاو رف ماشه ىلع هيف فلتخا دقو . هحصصو « هل ىبف ةتیم اضرأ

 سيرد نب هللا ديع رو « كيز نب ديعس نع هبا سرع ماشه نع بوبأ هآودو ؛ رباج نع عفاد أ نع هنع

 لاقف دوسآلا وبأ هفلاخو ٠ الوصوم ماشه نع بوبا هأورف ةورع ىلع هيف فلثخاو . السر هيبأ نع ماشه نع

 اذه لعلو ؛ دواد ىبأ نآس نم هتركذ اکالسرم هيبأأ نع ةورع نب ىحي هاورو « بابلا اذه ىف اک ةشّناع نع ةورع نع
 هلف د هلوق ىهو رباج ثيدح ىف ىلا ةدايزلا هذه نم نابح نبا سا : ( هيبنت ) . هب ىراخبلا مزج كرت ىف رسلا وه

 اذإ رفاكلا نأب ىربطلا بحلا هيقعتو « هل رجأ ال رفاكلا نأب جتحاو « ءايحإلاب تاوملا كلءال ىذلا نأ « رجأ امف

 < فوع نب ورم لافو » ةرابدلا باوص لمل ( ) ١



 ةعرازملا ثرحلا باتك ۲۰ ٤١

 معأ وهام ىلع للا قح ىو ايندلا باوث ىلع هقح ىف رجالا لمحبف « ثيدحلا هب درو اک ارئدلا ىف هيلع باث قدصت
 رجالا قالطا نم مهفلا ىلإ ددابقي الو « ثيدحلا رهاظب دمسأ نابح نبا هلاق ىذلا نأ الإ لمت هلاق امو « كلذ نم
 مب دوسألا وبأ وه هخيش نحرلا دبع نب دعو ؛ ىرصملا وه ( رفعج ىنأ نب هللا ديبع نع ) هلو : ىورخآلا الإ

 ىعابرلا نم مبملاو ةزمملا حتفب ( رعأ نم ) هلوق . نويرصم رخألا هفصذ و نويندم ىلعألا دانسالا فصنو ؛ ةورع
 لعج هنأ ديرب نأ الإ ( اهوريع ام رثكأ اهوريعو ) ىلاعت هللا لاق امنالث « رګ » باوصلاو عقو اذك ضايع لاق

 لاقو . لصأللا نم ءاتلا تطقسو « اهذختا ىأ اضرأ رمتعا نم هلصأ نوكي نأ نكي و : لاطب نبا لاق « ارامع ايف
 فذحو « هريغ نم هب قحأ رې ءامحإلاب اضرأ رمعأ نم دارملاف كلزنم كب هللا رعأ لاقي « ىعابرلا هيف عمس لق هريغ

 . مامالا ريغلاب دارملا نأكو « هريغ هرمعأ ىأ ةزمملا ضب ءرمعأ نم هرذ ىبأ ةياور ىف عقوو . هب لمل قحأ قلمتم
 خيش ديكب نب ىحب نع رخآ هجو نم ليعامسإلا دنع وه اذكو , ىثالثلا نم < رمع نم  ظفلب هعمج ىف ىديجلا هركذو
 لوصوم وه ( ةورع لاق ) هل 5 هريغ نم ىأ 8 ابي قحا وهف د ليعامسالا داز ( قحأ وبف ) هلوق . هيف ىراخيلا

 ةيضق وهو  ةفيلخ هلاق ربع ةفالخ رخآ ىف دلو هنال ءالسم رمع نع ةورع نكاو « ةورع ىلا روك ذملا دانسالاب

 ثالث ةنس ناك ربع لتقو نيثالث و تس ةنس ناك لمجا نال ةنس ةرشع ثالث نبا لمجا موي ناك هنا ةمثيخ ىلبأ نبا لوق
 هب یضق ) هلق . « ترغصتسا « لمجا موب تددد » لاق هيبأ نع ةورعنب ماشه نع ةماسأ وبأ ىودو . نيرشعو
 قيرط نم « مدآ نب ىحيل جارخلا باتك » ىف ائيورو : رمع ىلا الوصوم بابلا لوأ ىف مدقت دق ( هتفالخ ىف رمع
 رخآ هجو نم یورو . هب قحأ وهف ضرآلا نم اناوم ارحأ نم باطخلا نإ رمع بتنك : لاق ىنقثلا هللا ديبع نب دم
 نأكو . «هل ىبف اهرممف هريغ ءاجل اهرمعي مل نینس ثالث اضرأ لطع نم د لاق رمع نأ هريغ وأ بيعش نإ ورمع نع
 ىلا دنسلاب هنم متأ ىلوالا قيرطلا ىواحطلا جرخأو . هريغ الو ءانبب اهطوحي الو اهرجحتي نأ ليطعتلاب هدارم
 رضتال اضرأ ةرصبلا ضرأب نا : لاقف رمع ىلا هللا دبع وبأ هل لاقي ةرصبلا لهأ نم لجر جرخ » لاق روكذملا ىنقثلا
 ىبأ ىلا مع بتكحف « ائويزو ابضق اهذختأ اهيعطقت نأ تّدش ناف « جارخ شراب تسولو نيلسملا نم دحأب
 « ءابإ اهمطقأف كا ذك تناك نا : ىسوم

 رملاس نع بقع i سوم نع عج نب ”ليعاممإ ات دح بیک شرج - ۲١٣۹١ صاب - ٦
 ىداولا ناعب ىف فيلا ىذب هسترعم ىف وهو ةىرأ ا "ىلا "نا » هنع هللا ىضر هيبأ نع رع نب ثا دبع نا
 ىرحتي هب ین رشا دبع ناك ىذلا خالا لاس انب حانأ دق و : "سوم لاقف . ةكرابم ءاحطبب كنإ : هل ليقف
 « كلذ نم طو قيرطلا نيبو ”ةئيب ىداولا نطبب ىذلا دحسملا نم لفسأ وهو <« الكم را لوسر ف

 نع ىع ىنثدح لاق ”ىعازوألا نع قاحسإ نب بيش انربخأ ريهاربإ نب قاحسإ شو == ۷
 .قيفتلاب وهو ىبر نم رتنآ ىناتأ ةلبلا » لاف يك ”ىبلا نع هنع هلا ”ىضر رع نع سابع نبا نع ةمركعي
 « ةجبح ىف ةرمح : لقو كرابلا ىداولا اذه ىف لم

 ناو رع نبأ ثيدح هيف دروأ دقو ؛ هلبق ىنلا بابلا نم لصفلاك وهو ةمجرت ريغب هيف اذك ( باب ) هلق



 ثيدحلا ۲۴۳۹ - ۲۳۳۸ ۳١

 نأ ىبر نم تآ ىناتأ , اعوفرم رمع ثيدحو « ةكرابم ءاحطبب كلا : ةفيلحلا ىذي هسرعم ىف وهو ىرأ هلي ىنلا
 ةجرتلاب امهةاعت لكشأ نكلو « فوتسم حلا ىف نيثيدحلا نيذه ىلع مالكلا مدقت دقو « كرابملا ىداولا اذه ىف لص

 كلذو هب هلوزنو هيف هتالصل هلاكلامتم وأ اةوةوم ب ىنلا سرعم عضوم لمج ىراخبلا لواح : بلہملا لاقف

 . هريغو كلام نب نابتع راد ىف یلص اک هعام كلذب ریصب الف هق لصبو کلم ريغ ىف لزب دق هنال قاس ىلع موقيال
 , هكلم كلذب ريصي هنأ درب لو هيف هلوزأب إب ىنلا ىلا بسن سرعملا نأ دارأ ىراخبلا نأب لاطب نبا باجأو
 اهيف عقو ىلا ءاحطبلا نأ ىلع هيبنتلا دارأ امنو : تا هاعدا ام دارأ ىراخبلا نوكي نأ هريغو ريملا نبا قنو

 ‹ ءايحإلا هوجو نم هوحنو طيوحت ايف عقب ملذإ كلمو ايحي ىذلا تاوملا ىف لغدت ال ابف ةالصلاب رمآلاو سيرعتلا

 ىنك نيلسلا تدصرأ اهنأكتراصف كلذب امف فرصتلا ةيصوصخ نم امل تبث امل ءايحإلا كح قحلت انآ دارأ وأ
 ناو دوكذملا ىداولا نأ هلصاحو : علق . امومع ا نيلسملا ق> قلعتل اهرجحتيو امف ىنبي نأ دحأل سيلف ء الثم

 ولو دحاال , هراجتحا حصي الف ةماعلا قوقحلا نم هنوكل یشلسم هنم سيرعتلا ناكم نکا تاوملا سنج نم ناك

 . هانعم ىف وبف كلذ نم دجوام لك لب قبب ىنلا اب لز ىتلا ةعقبلاب كلذ صتخ الو ‹ ءايحالا طورشب هيف لمع

 ةحارال ليلا رخآ لوز“ وهو « سيرعتلا عضوم ءارلا حتقو تالمب سرعملا : ( هيبفت )
 معو 7

 امهمضارت ىلع امهف امولعم لح“ رک ذا ملوش هنا كارفأ ام كلرقأ ٍضرألا بر لاق اذإ تيس هدد ١١

 رم را نع فان انريخأ 'ىموم اكد نال نب لیضف' انثدح مادقلا نب دمحأ شرم ۴۸
 0 *”د> لاق رج 6 را قازرا دبع لاقو . €. .. يع نا ”لوسر ناك» لاق يدع 42 ”ىضر

 رضرأ نم ىراصنلاو ةوبلا "لجأ فا ر تالا ن رع ”نأ» رع راب نع مفا نع ةبقع نا

 اهملع رم اذ نخ شرألا رتناكو « اهم دوبملا ج جارخإ ةارأ ريح ىلع رب اهل نا وسر كولا

 اوكي نأ م رقي لي ر هللا لوسر ”دوهللا ر دوبملا جارخإ ةارأو « نيماسللو إب رورو هل

oع الج یتح اهب اوقف « انئشام كلذ ىلع اہم <* رق : هلع نا اونو م لاق  

 3 ءاحررأو ءا ىلإ

 ثيدح هيف دروأ . (امب.ضارت ىلع امف امواعم الجأ ركذي مو هللا كرقأ ام كرقأ ضرالا بر لاق اذإ باب) هلۆق
 نع امهالك جرج نبا قيرط نم اقلعمو نايلس نب ليضفلا قيرط نم الوصوم هدروأ « ريخ دوب ةلماعم ىف رم نبا

 ديع نع دمحأ اهجرخأو 0 حرج نبا قيرط لسم لصو دقو « ةقلعملا ةياورلا ظفل ىلع هقاسو « ةبقع نب ىموم

 ضرأ نم ىراصنلاو دوهلا ىلجأ ربع نا ) هلق . سخلا باتك ىف نامل نب ليضف ظفل یتآیسو < اهماهتب هنع قازرلا

 دحاو ىنعمب ىلجأو:مهطاوم نع موقلا ىلج : ىورملا لاق « طورشلا باك ىف الوصوم كلذ ببس ىتأيس ( زاجحلا
 فئاطلا سمغو ةرجو نيبام : ىدقاولا لاق ةمابتو دج نيب لصفيام ى زاجحلا ضرأو ؛ ءالجالاو ءالجلا ممالاو

 برملا ةريزج هب اورسف امي زاجحلا ريسفت ىلامركلل انه عقوو ."ةمابت رحبلا ىلا ةرجو ءارو نم ناك امو « دجن
 وه ( حلا لي هلا لور ناكو ) هلوق . أطخ وهو دالا باتكح ىف < ةمذلا لهأب عفشتسي له باب د ىىآلا



 ةيدألا نايلس نب ليضف ةياور ىف ( نيبلسلل و هلوسرلو هلل اهياع رهظ ال ضرألا تناكو ) هلق . رمع نبال لوصوم
 نبا ةياور لمحت نأب نيتياورلا نيب عمحي : بلا لاق « نيباسلل و لوسرلل و دوهلل اماع ربظ امل ضرألا تناكو »

 امضعل حتف رييخ نأ كلذو « هلبق تناك ىلا لاحلا ىلع ليضف ةياودو حلصلا دعب سالا ايلا لآ ىلا لاحلا ىلع جرج

 راص مث دوہال ناك احلص حتف ىذلاو « نيدلسللو هلوسرلو هلل هعج ناك ةونع حتف ىذلاف « ةونع ابضعب و احلص

 ةياور هوحنو « حضوأ وهو < اوفكي نأ ىلع اهب مهرقي نأ قاذرلا دبع نع دمحأ دنع عقو « المع اوفكي نأ اهب

 ؛دملاو ةيناتحتلا نوكحسو ةانثملا حئفب ا ل د يح هل

 دالب برقب ناروهشم ناعضوم امه « اضيأ دابو ةلمهم مث ةنكاس ةيناتحت اهدعب ءارلا رسكو ةزمحلا حتفب ءاحيدأو
 ىداو ىلع بلغ امل تلي ىنلا نأ «حوتفلا » ىف ىرذالبلا ركذ دقو « ةنيدملا نم ماشا قيرط لوأ 0 ۔یط

 مدلبب ۽ مرقأو ةيرجلا ىلع هوم اصف ءاميت لهأ كلذ غلب ىرقلا

 رشاو ةعارزلا ىف اضعب مهنذعب ىماوي ب ”ىنلا بامصأ نمر ناک ام اپ - ۸

 نبرمفا ر لو ”يئاجتلا ىبأ نع * .ىازوألا انربخأ لا دبع ان سخأ ر لتاقم نب دمي اشو - ۹

 نع لرب رثا ”لوسر اناهم دقل » ثريهظ' لاق ر مفا نب ربا هع نع ر مفاد نب جدع نب مفار تت جيدخ

 نومنصتام : لاف هب هللا لوسر ىناعد : لاق .* وح وبن هلي لا لوو ا تلق“. ًاقفار انب ناك ىمأ

 وأ « اهوعّرْزا ءاولمفتال : لاق . ريتا زمتلا نم ٍقسوألا ىلعو عيبرلا ىلع داو خلا تلاع

 )» ةعاطو ام ' تاق : ”مفار لاق. اهوكسمأ وأ ءاهوعرزأ

 [ 4009, 545: ىف فرط ۲۴۳۹ ثيدحلا ]

 اوناك» لاق هنع 008 یر راج نع ءاطع نع يعازوألا ا ىسوم نب ها ” ديبع اشو - ۰

 مل ناف ءاهحنميل وأ ءاهعرْزتلف ”ضرأ هل تناك نم : هب ینلا لاقت « فصنلا و عبرا 1 ثاقب اهنوعَرْزَي

 « هضرأ كشميلف لعفي
 [ ۲٦۴۲ : ىف هفرط 5.٠ ثيدحلا ]

 يضر ةريره ىبأ نع الس ىلأ نع ىبحي نع ةيواعُم ادع + هبوب وبأ رفا نب ميب"رلا لاقو - ۱

 « ضرأ كييف ىلأ ناف «* هاخأ اهتمي ۴ اهعرزَلَف ضرأ "هل تناك. نم د هي ا لور لاق : لاق هنع ا

 سابع نا لاق. عيد ” لاقق سئواطل کو: لاق و رع نع ”نایفس انن دح ”ةصيبق عَ - ۲

 عَ تا نمە ريخ ماخأ ک دحأ ج نأ : لاق م نكسأو « هنع هني / 'ىبلا نإ: امنع هنا یر

 »Q امولمَم بش



 ثيدحلا ۲۳۳۹ - ۲٣٤٢ ۴

 ناک امهنع لا یضر رع نا ن 2 مفا نع بوبأ نع دام انث لح برخ "نب نابلس اشو - ۴
e 2 070 00  

 « ةيواعم رقرامإ نم ارادّصو نامو رمعو ركب یاو م ىبلا دمع ىلغ هعِراْرَم ېر

 [ ٠۴٤١ : ىف هفرط 84+ ثيدحلا ]

 رع ا بهذف عرازلا ءارك نع یہ ل ىنلا ناد ميد نب مفار نع دج م س 4

 نأ حلم دق : مع نا لاقف « ع رازأا هارك_ نع الكم الا "یہ : لاقف ”هلأسف « همم ؛تبهذف « عقار ىلإ

 « نبتلا نم ىثبو ءامب_رألا لع ام يب ها لوسر دهع ىلع انعرازم ىركن انك

 هل دبع نأ لاس ىنربخأ باعش نا نع لبق نع ثا انثدح ریکب نب ىع اشو - ۵

 شا دبع ۍشخ م . ی رکن "ضرألا "نأ ل ہلا رلوسر دهع ىف ملعأ تنك لاق امهنع هللا ضر رع نبا

 « ضرألا ءارك رةق « ةللعب 'نكي مل ائيش كلذ ىف ثدحأ دق هلي “ولا نوكي نأ

 ىف ةكرادملا ةاساوملاب دارملا ( رملاو ةعارزلا ىف اضعب ميطعإ ىساوي للي ىنلا باوصأ نم ناکام باب ) هلوق

 ميلا فيفختو نونلا حتفب ( ىشاجنلا ىبأ نع ) لوق . كدابملا نبا وه ( هللا دبع انربخأ ) هلق . لباقم ريغب لامل
 ثيداحأ یا ىف ان أ ىعاذرألا ىور دقو « بص نب ءاطع هما ةقث ىعبأت : ةلقث ءاي مث ةمجعم فاآلا دعب و

 ثيدحلا ناكف 0 حابر ىلأ نب ءاطع وهو راج نع ءاطع نع ثر دلا ىنعم بايلا
 عقوو ٠ هدلسل امهم لك نع هلع

 ا دخ نب عفار تعم“ » هلوقو « « ىشاجالا وبأ ىثدح , یعاز وألا ىلإ رخآ هجو نم هجام نبا ةياور ىف

 تب لاق یشاجنلا وبأ ىنثدح 0 ىعازوألا نع رخآ هجو نم قبلا
 نب ةمركع یورو « نينس تس جدخ نب عفار

 ةياور نم یت أ سو , لسم هركذ « ريبظ همع نع »لق مو ب ىنلا نع عفار نع ىشاجنلا ىبأ نع ثيدحلا اذه رابع

 ةمجعملا ءاظلاب ( ريبظ همع نع ) ھل . یعازوالا ةياود ىوقي ام وهو « ىامع ىنثدح , عفار نع سيق نب ةلظنح

 ‹ رضخأ مادام ليقو عرزلا لقحلاو ‹ معرارمب ىأ ( مكلقاحمي ) هلوق . قفر اذ ىأ ءاقفاد , هلوقو « قفارلا

 حتفب (عيبررلا ىلع) هلوق ٠ مدقت اك كلذ ريغ ليقو : ةطنحلاب عررلا عيب وه ليقو ٠ جرخ امم ءزحب ةعرازملا ةلقاحملاو

 رجا وهو عيبد عمج ءاعبرالا ناف « ءاعب رالا ىلع هلوق ىهو ةريخالا ةياورلل ةقفاوم ىهو ةدخوملا رسكو ءارلا

 ثيدحل ةقفاوم ىهو نيدمضب ‹عبرلا ىلع » ممم شكلا عقوو « ريغصتلاب ءعيبزلا » لمتسملا ةياور ىفو « ريغصلا

 نوطرتش و ضرالا نوركي اوناك ملأ ىنعملاو « لوالا عفر ثندح یف دوهشملا نكل « لعب روك ذملا راج

 لوالا ( اهوعرزأ وأ اهوعرزا) هلق . وأ ىنمم واولا (قسوالا ىلعو ) هلوق . رانا ىلع تبنيام مهسفنأل

 دارملاو , كدلا ال رييختلل وأو ةروسكم ءارلاو عطق فلأب ىلاثلاو « ةحوتفم ءارلاو لصو فلأ ىهو فلآلا ركب

 .ءامحنيل وأ » راج ثيدح ىف هلوقل قفاوملا وهو « ةرجأ ريغب ابعدزي مكريغل اهوطعأ وأ متأ اموعرزا

 ىأ ( اهوكرتا وأ ) هلوقو « عفرلا ذوحيو بصنلاب ( ةعاطو امم ) هلوقو . ةلطعم اهوكرتا ىأ ( امركسأ وأ )
 عقار نب. ريبظ ثيدح داربإ راج نع ىليعامسالل عقو : ( هيبت ) . بابلا اذه ىف كلذ ىف ثحبلا ىأيسو « عدز ريغب



 ةعرارملاو ثرحلا باتك - ؛١ ۲€

 . بابلا اذه ىف هداربا رووجلا دنع عقو ىذلاو ٠ بابلا اذه ىف لخديال ا ضرتعا مث « هلبق ىذلا بابلا رخآ ىف

 ( اوناك ) لوق ٠ « ارباج تعم ءاطع ىنثدح ه ىعازوألا نع رخآ هجو نم هجام نا ةياور ىف ( ءاطع نع) هلق

 « ىميتلا هيلا راشأ ٠ وأ ىنعم نيعضوملا ىف واولا ( فصنلاو مبرلاو ثلثا اب ) هلوق . هيَ ىنلا رصع ىف ةباحصلا ىأ
 ىف نونلاو ؛ ةيطع ىأ ةحينم المحب ىأ ( احنملو ) هلوق . « رطشلاب ةعرارملا باب » ف رخآ هيجوت هل مدقت دقو
 م ىنلا نا د ظفلب رباج نع ءاطع نع قارولا رطم قيرط نم سم هاور دقو « اهرسكزوحجيو ةحوتفم امحنع

 هاخأ اهحنميلف اهنع زج ناف ابعرزياف ضرأ هل تناكنم ه ظفلب رطم نع رخآ هجو نمو « « ضرألا ءارك نع ىبن

 . ىهلا ىلع لماحلا ببسلل اهركذل داردلل ةرسفم فنصملا اماع رصتقا ىتلا ىعازوألا ةياورو « اهرجاؤي الو لما

 امييضت ةعارز ريغب ابك انس] ىف نأب لكشتسا دقو « اميركي الو امحنع الف ىأ ( هضرأ كسميلف لعفي ملناف ) هلق

 ةعفنم وأ لاملا نيع ةعاضإ رع ىهلا لمحب بيجأو « امنع ىلا تبث دقو « لاما ةعاضإ نم نوكسف اهتعفنل

 ىف عفنيام شيشحلاو بطحلاو لكلا نم تبنت دق اهئاف اهتعفنم لطمتت مل عرز ريغب تكرت اذإ ضرألا نال « فلخت ال

 ىلا ةنسلا ف فاختف اهل احالصإ ضرآلا نع عرزلا ريخأت نوكي دقف كلذ لصعال نأ ريدقت ىلعو « هريغو ىعرلا

 افولأم ناكام ىلع ءاركلا لمح ول امأف همومع ىلع ءاركلا نع ىبنلا لمح نإ هلك اذهو « كرثلا ةنس ىف تاف هلعلام املت

 لب ةعاررلا ىف اهب عافتنالا ليطعت كلذ مزاتسي الف مولعم ريغ ناك اذا ايس الو ابنم جرخمي ام ءزحجيب ءاركلا نم مهل

 نوكسو ةائثملا حتفب ( ةبوت وبأ عفان نب عيبرلا لاقو ) هلوق . لعأ هتلاو . كلذ ررقت اك ةضفلا وأ بهذلاب امركب

 لسم لصو دقو . قالطلا ىف رخآو ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سيل ةقث , ىلحلا وه ةدحوم اهدمب واولا
 نبا وه ىحيو . ماللا ديدشتب مالس نبا وه ةيواعم هخيشو . ةو ىلأ نع ىاولحلا ىلع نب نسحلا نع بابلأ ثددح

 نع ) هلق . هقرط عمج ىف ىلاسنلا بنطأ دقو « ةملس بأ هخيش ىلع اذدكو هدانسإ ىف هيلع فلتخا دقو « ريثكى بأ
 دعب هحرش ىضم دقو , مدقت اک یآ ( سواطل ) جدخ نب عفار ثيدح ىأ ( هترکذ ) ےل . دانيد نبا وه ( ورع

 نم ةزمه ا رسكب ( حلم نإ ) هلوقو . هتياور ىف ىذمرثلا حرص اهبو « همرحب ل ىأ ( هنع هني مل) هلوقو . باوبأ

 مهضعب قفر نأ دارأ نكلو » ىذمرتلا ةياور فو « روبشملا و-هو ابحتفب رذ ىبأ ريغلو « ةيطرش انآ ىلع نإ

 نم ًاردصو ) هلوق . امرك هضدأ ىركأ لاقي ىعابرلا نم هلوأ مضب ( ىركي ناكر مع نبا نا ) لوق < « ضعبي
 روهشم وه اک هيلع فالتخالا عوقول هعيابي مل هلال "ىلع ةفالخ رمع نبا ركذي مل امو « هتفالخ ىأ ( ةيواعم ةدامإ

 دبعل الو ريبزلا نبال اضيأ عيابي مل اذمهلو « سانلا هيلع عمتجي ل نم عياببال هنأ ىأر ناكو « رابخألا حی ىف

 ةدملا كلت ىف لمل و  رييزلا نبا لتق دعب ناورم نب كاملا دبعل مث ةيواعم نب ديزيل عيابو « امهفالتتخأ لاح ىف كلما

 ةيواعم ةفالخ رخآ ىف ناكاذا ىتح : هتياور ىف لسم داذو ؛ كلذل اهركذي ملف هضرأ رجاؤي مل ىلع هفالخ ةدم ىنعأ -

 وحن دانسالا اذهب بوبآ نع ليعامسا نع دمحأ ةياور ىف عقوو . ةرجملا نم نيتس ةنس ىف ةيواعم ةفالخ رخآ ناكو

 مث) هلق . هركذف « جيدخ نب عفاد معز : لوقي لس اذاف  اهبيركي ال ناكو رمع نبا اهكرتف د هيف دازو قايسلا اذه

 نع هجام نالو . « نع د فذحو هلوأ حتفب ىنبمشكلاو « رثك آلا هلعاف مسي ملام ىلع هلوأ مضب ( عفار نع ثدح

 ىراخبلا رهظسا دقو . دازو هركذف ءعفار نع هريخأف ناسن] هاتأف هضرأ ىركي ناك هنأ » رمع نبا نع عفان

 ةع ىلإ راشأو « برطضم هنأو درف عفار ثي دح نأ معز نم ىلع ادار ةريره أو رباج ثيدحي عفار ثيدحل



 "و ۳۳٣۹ + ۲٣۷ ثيدحلا

 ةطساو ريذب هتياور نأ ىلا راشآو ےب ىنلا نم همع نع ىور دقو « ےب ینلا نع ىود ثيح هنع نیقیرطا

 ةدارإ نم هتياور ىف سابع نبا هنيبام وهو : دارملل ةرسفم همع نع هتباورو ضرألا ءارك نع ىلا ىلع ةرضتقم

 تشك دق ) هلو . هدعب ىذلا بابلا ىف كلذل ادب زم ركذأس و « ميرحتلا سيل كلذ نع ىهنلا نأو ليضفتلاو قفرلا
 نم قاسنلاو دواد وبأو لسم هجرخأ و ارم ةروأ اذكم ( هللا دبع ىشخ مث ىركت ضرألا نأ معأ

 نع ىهني جدخ نب عفار نأ هغلب تح هضرأ ىركي ناك هللا دبع نأ ه هلوأو الوطم هببأ نع ثسللا نب بسعش قب رط

 کپ هللا لترا ناثدحي اردب ادهش دق اناكو “مع تعمس : لات ؟ اذه ام جدخ نبا اب : لاقف هيقاف ضرأآلا ءارك

 , هركذف « لعأ تنكدق : هللا دبع لاقف « ضرآلا ارك نع ىبن

 ةضنلاو به“نلاب ضرألا ءارك ساب - 9

 ةنسلا ىلإ ةمّسلا نم ءاضيبلا ”ضرألا اورجاتس نأ ن ومئاص مآ ام لكما “نإ : سابع نا لاقو

 ب ةلظنَع نع نا>رلا دبع ىنأ نب ًةسيبر نع "ثيل انئادح دلاخ نب ورع اش س ۷ 4
 تبن ا يلوم *ىنلا دبع ىلع ضرألا نوركا وناکم هنأ یادت ىنث دح » لا رجيددخ نب مفار نع سيق

 راني كلاب ىف فيك : مار ”تاقف . كلذ نع ب ئنلا ىف «ضرألا بحاص ءينثتس ىش وأ ءامبرألا ىلع

 هيف رظن ولام كلذ نم ىه ىذلا ناكو : ثيللا لاقو . « مرّلاو رانيدلاب أب اهب سيل : حفار لاقف ؟ مرا

 ,ةرطاخلا نم هيف امل « هوزيمي مل مارملاو لالفتاب مهّقلا ووذ
 [ 4038 : ىف هفرط ب ۲۴٤۷ ثيدحلا]

 ءارك نع دراولا ىبنلا نأ ىلإ ةراشالا ةجرتلا هذبب دارأ هنأك ( ةضفلاو بهذلاب ضرألا ءارك باب ) هلوق

 سيلو « امولعم ناك ولو اهنم جرخ ام .ىشب وأ « رووملا لوق وهو لوبحجب هىثب تبرک أ اذإ ام ىلع لوم ضرألا

 فلاخو ؛ ةضفلا وأ بمذلاب الإ اهؤارك زوحيال : لاف ةعيب د غلابو . ةضفلا وأ بهذلاب اهثاركنع ىلا دارملا

 ثيداحألاب هل جتحاو هاوقو مزح نبا هيلا بهذو « اقلطم ضرألا ءارك زوحيال : اولاقف هليلق ةفئاطو سواط كلذ ىف

 زاوج ىلع اومجأ ةباحصلا نأ رذاملا نبا قلطأ دقو , رووجلا هيلا بهذ ام ىلع لاد بابلا ثيدحو « كلذ ىف ةقلطملا

 يأ نب دعس نع دواد وبأ ىور دقو « هيلع راصمالا ءابتف قافتا لاطب نبا لقن و « ةضفلاو بهذلاب ضرالا ءارك

 هللا لوسر مهاهنف ؛ كلذ ىف اومصتخاف , عرزلا نم قاسملا ىلع نوكي امب اب وركب عرازملا باحصأ ناكد لاق صاقو

 هنع ورب مل ىوزخلا ةمركع نب دم نأ الإ « تاقث هلاجرو « ةضفلاو بهذلاب اوركأ : لاقو كلذب وركب نأ للي

 ضعبب ضردالا ءارك نع ىبنلا ىف جدخ نب عفار نع دهاجب قيرط نم ىذمرتلا هاور ام امأو . دعس نب هاربا الإ

 هظفح ىف شايع نب ركب وبأ هيوارو : تلق . عقار نم هعمسي مل ادهاجب نأب ىئاسنلا هلعأ دقف ماردب وأ اهجارخ

 نايلس قيرط نم لم ىور دقو . مهاردلا ركذي ملف هيف هخيش نع هنم ظفحأ وهو ةناوع وبأ ءاور دقو ٠ لاقم

 هلصو ( خا سابع نب! لاتو ) هلق . « ةضف الو بهذ ذئموي نكي ملو د هثيدح ىف جدخ نب عقار نع راسي نبا

 نوعناص متثأ ام لثمأ نا د هظفلو هنع ريبج نب ديعس نع ىررجلا وه ميركللا دبع ىقربخأ لاَ هعماج ىف یروثلا
 ىرابلا حف « ۵ جو م



 ةعرازملاو ثرحلا باق 5" 4١

 قيرط نم قوبلا هجرخأو ؛ حيص هدانسإو ةئسلا ىلا ةنسلا نم ىنعي « رجش ابف سيل .اضيبلا ضرألا اورجأتست نأ

 ةلظنح ىنثدح ةعيبر نع مام نع ىعازرالا ةياور ىف ( ةلظنح نع ) هلق . هب نايفس نع ىدملا ديلولا نب هللا ديع

 نب ريبظ امه ( یابع یثدح ) هلوق . هلثم نع ىناحصو هلثم نع یمب ات دانسالا یو« عفار ىمع ركذ هدنع سيل نکل

 ملا مضب وهو روظم همسا نا هريغ ركذو « همسا ىلع فقأ مل ىذاب الكلا لاق رخآلا و هلبق بابلا ىف هئيدح مدقت دقو عفار
 ‹ تامهملا ىف فنص نم ضعب عز اذكه ,الوكام نباو ىنغلا دبع هطبضو ةروسكملا ءاحلا ديدشتو ءاظلا متفو

 نع ميك نب ىلعي نع ةب ورع ىبأ نب ديعس قيرط نم نكسلا نب ىلع بالو « ىوغبلا مساقلا إال ةباحصلا د ىف تيأدو
 اذهف « ثيدحلا ركذف ريبم همسا نأ ةداتق معز ديعس لاق « هتم ومع ضعب نأ جدخ نب عفار نع راسي نب ناملس

 ءانثتسا ىلا ريشي هنأك ءانثتسالا نم ( هينثتسي ) هلق . ريغصتلاب اصالك ريبظ هيخأ نزوب وهو دمتي نأ ىلوأ

 نوكي نأ لمتحب ( مردلاو رانيدلاب سأب اب سيل عفر لاقف ) هلوق . ىرخألا ةياورلا قفاويل عبرلا وأ كلثلا
 ءارك نع ىهنلا نأ ملع وأ « هزاوج ىلع صيصنتلا قيرط, كلذ مع نوكي نأ لمتحيو « هداهتجاب عفار هلاق كلذ
 ء ةضفااو بهذلاب ءاركلا زاوج كلذ نم طينتساف « كلذ ومنو لوبجي ءىثب ناك اذإ ام لب هقالطا ىلع سيل ضرالا

 جيدخ نب عفاد نع بيسملا نب ديعس قيرط نم حیح دائساب ىاسنلاو دواد وبأ هجرخأ ام اعوفرم هنوك حجريو

 ءاضرأ حنم لجرو < ضرأ هل لجر : ثالث عدزب امل : لاقو ةئبازملاو ةلقاحلا نع هل هللا لوسر یې د لاق

 ةئيازملاو ةلقاحلا نع ىلا هنم عوفرملا نأ رخآ هجو نم ىاسنلا نيب نكل « ةضف وأ بهذي اضرأ ىرتكا لجدو

 ديعس نع بابش نبا نع هنع ىعفاشلاب ءأطوملا » ىف كلام هاور دقو « بيسملا نب درعس مالك نم جردم هلق نأو

 لوألا دانسالاب لوصوم وهو ثيللا نع رثكالل اذك ( كلذ نم ىت ىذلا ناكو ثيللا لاتو ) لۇق . بيسملا نبا

 نع لقنلا اذه طقسو : هارأ ثيللا لات انبه نم فاصملا ىنعي هللا دبع 5 لاق : انه رذ نأ دنع عقوو 5 ثيللا ىلا

 ىف دمتعملاو ثيدحلا سفن ىف امهدنع اج ردم راصق « ی وغبلا حبب اصم » ىف عقو اذكو « هيوبش نباو قسنلا دنع ثيللا

 ء ةدايزلا هذه ثيللا قيرط نم ثيدحلا اذهل امهتءاور ىف ىليعامسالا الو ىئسنلا رك ذي لو « رثكالا ةياور ىلع كلذ

 لاقو « ىراخبلا لوق نم وأ ةأاورلا ضعإ لوق نم ةدايزلا هذه له ىل ربظي مل : حبب اصملا حراش ىشبروتلا لاق دقو

 هلوقو « ثيللا مالك نم اهنأ ىراخبلا ف قرطلا رثكأ ةياورب نيبت دقو .ه | عفار مالك نم انآ رهاظلا : ىواضيبلا

 هلوقو . « هزجب مل د الاقو « سنجلا ةدارإل درفملا ظفلب «مبفلا وذ » هيوبش نباو قسنلا ةياود ىف ( مبفلا ووذ )

 ضرألا ءارك نع ىبنلا لمح نم روبجلا هيلع امل قفاوم اذه ثيللا مالكو ‹ كالملا ىلع فارشالا ىأ ( ةرطاخلا )

 اهئارك زاوج ىف دوبجلا فلتخا مث . ةضفلاو بهذلاب ىتح اقلطم اهئارك نع ال ةلاج لاو ررغلا ىلا ىضفملا هجولا ىلع

 ىذلا بابلا ىف ىضاملا سابع نبا لوق لدي هيلعو هيزثتلا ىلع ىهنلا ثيداحأ لح زاوجلاب لات نف امم جرخ ام ءزجب

 امئارك نع ىلا : لاق امم جرخم ام ءزجب اهتراجإ زحب م نهو « ضعبب مهضعإ قأرب نأ دارأ نكلو » لاق ثيح. هلق

 نم كلذ لك ىف ال ضرالا بحاصل ربنلا ىلع تبنيام طرش وأ اهنم ةيحان ضرآلا بحاص طرتشا اذإ ام ىلع لوح

 ماعطلا عيب نم ريصي القل رقلا وأ ماعطلاب امؤا رك حقو اذإ ام ىلع لوم ىلا : كلام لاقو . ةلابجلاو ررغلا

 « امنم جرخي امم ٠١ زج ماعطلا نم هب ىركملا ناك اذإ ام ىلع كلام هلاقام لمح نأ ىثبني : رذنملا نبا لاق « ماعطلاب
 لأ هللاو . زاوجلا نم عنام الف كلاملا هضبقي رضاح ماعطب وأ ىرتكملا ةمذ ىف مولعم ماعطب اهارتكا اذا امأف



۲۷ 0 YH FEA ثيدحلا 

 را دبع ىئثدحو . ع لاله اًنثكدح ميلف انج رانانس نب دم شرو ۲٢١۸ ٭ اپ - ۰

 هنع هلا ىضر ةريره ىلأ نع راسي نب هاطع نع ىلع نب لاله نع جيف نكد ح ريماع وبأ انت دح رد "نبا
 5 ندا ملا لها نمر لَو "نأ ةيدابلا لهأ لجو هوا ندع 7 وب ناك يكب ىنلا "ناد

 ةفارطلا ردابف « رديف لاق . عرزأ نأ ةبحأ :نكلو للي : لاق ؟ تش اف تسلأ : 4 اقف« عركزلا ىف

 0 كبش ”هناف « مدآ نبا اي كنود : للا لوقيف . لابجلا هلاثمأ ”ناكف « هداصحتساو هؤاوتساو تا

 هب 'ىدلا كحضق . مرر باحأ مهم اف ءاي راصنأ وأ ايشترق الإ دج ال لاو : ةيارعألا لاقف
 [ ۷١۱۹ : ىف هنرط ۲۳٤۸ ثيدحلا ]

 « باب » ظفل لاطب نبا ركذي مو < هلبق ىذلا بابلا نم لصفلاك وهو ةمجرت ريغب عيمجلا اذك ( باب ) هلوق

 نع ىلا ثيداحأ نأ ىلع هب هين هنأ هبجو : رينملا نبا لاق < « عرز باحأ ميلاف ٠ لجرلا لوق نم هل هتبسانم نأكو

 عافتنالا رارمتسا بحي هنأ مدآ نبا هيلع صرع امف ةداعلا نال « باحيإلا ىلع ال هيزثتلا ىلع ىه ام] ضرألا ءارك

 ءارك ميرحت دقتعي ناك ولو « كلذ ىلع تام هنأ ىلع ليلد ةنج لا ىف ىتح عرزلا ىلع لجرلا اذه صرح ءاقبو « هب
 وه ( ىلع نب لاله نع ) هلو . توبثلا اذه هنهذ ىف ردقلا اذه تبث.ال ىتح اباع صرحلا نع هسفن مطفا ضرألا

 هقاسو « ىناثلا دانسالا ظفل ىلع هقاس دقو « ىراخبلا خيش الإ نويندم مولكىلاعلا دانسإلاو « ةماسأ نباب فورعملا

 نذأتسا ) هلوق ٠ هما ىلع فقأ لل ( ةيدابلا لهأ نم لجد هدنعو ) هلوق . نانس نب دمع ظفل ىلع ديحوتلا باتكشىف

 « تسل وأ » نائس نب دم ةياور ىف ( تش ايف تسلأ هل لاقف ) هلق . ةعادزلا رشابي نأ ىف ىأ ( عرزلا ف هبد

 ىف ( ددابف ) دذبف هل نذاف : هريدقت فذح قايسلا ىفو « لاحلا ىف تبنف رذبلا قلأ ىأ ( رذبف ) هلوق . واو ةدايزب

 ىصقأ ىلإ ناسنالا ظحلا دادتما ءارلا نوكسو ءاطلا حتفب ( فرطلا ) هلق . « ددابتف عرساف د نانس نب دمت ةياور

 « هريوكتو » ديحوتلا ىف داذ ( هداصحتساو ) هلق . انه دارملا هنأكو نيعلا نفج ةكرح ىلع اضيأ قلطي و « هاريام
 زاجن و عرزلا ءاوتسا نيب و كلذ نيب نكي مل رذب ال هنأ دارملاو « لبإلا نم ةريثكلا ةعاجلا روكلا لصأو  هعج ىأ

 ءارغالا ىلع بصنلاب ( كنود ) هلوقو . رصبلا ةحن ردق الإ ميوكتلاو حلاو ةيرذتلاو دصحلاو علقلا نم هلك هرمأ

 دحتم وهو نيعلا عضو ةلمهملاو هلوأ حتفب « كعسيال » نانس نب دم ةياور ىف ( ءىش كعءبشيال ) هلق . هذخ ىأ

 دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىو : ةيدابلا لهأ نم ىذلا لجرلا كلذ ىأ ةزمحلا حتفب ( ىبارعالا لاقف ) هلوق ٠ ىنعملا

 . لاطب نبا هلاق مهتاداع بلاغب سانلا فصو هيفو . بلبملا هلاق اهيف نكم ايندلا روم نم ةنجلا ىف ىهتشا ام لك نأ

 نع دابخإلا هيفو . هرشلا مذو ةعانقلا لضف ىلا ةراشإ هيفو . ايندلا نم راثكت الا ىلع تلبج سوفنلا نأ هيفو

 ىضاملا ظفلب ىنألا ققحملا مالا

 سرغلا ىف ءاجام تسيسسإب - 5

 هنأ 3 3 یز لمس نب لبس نع مزاح ىأ نع توقع اناج هي نإ 00 اشم د

 . eکی ۶ء 5 ا 2 2.7
 لمحت اناس ا ف ا انك ان قاس لوصأ نم أ 10 انا "تناك. ةا مر حرفن انک نإ » لاق ٠



 ةعرازااو ثرحلا باك ۽ ۲۸ ٠ ١

 ةسجلا انيل اذاف ُكَدَو الو“ م ويف سيل : لاق هنأ الإ هعأ ال ريع نم وتابع هيف لج امل رردق ىف ش

 « ةا دعب الإ "لقت الو ىدغتت اتك امو « كاذ لجأ ن 4 زمجلا م وین e ر

 ةريره ىلأ نع جرعألا نع يباهش نبا نع ديس "نب ار تاد لیعامسإ نب یسوم انشر - ۰
 راصنألاو نيرجامل ام : ”نولوقبو . دعوما لاو « ثيدحلا ”رثكسي ةريره ابأ نإ نولوقي » لاق هنع هلا ىضر

 5 58 ما مب رو مخل اس 5 ص 3 0 2 م

 هرم ىنوخإ "نإو < قاوسالاب قفصلا مهلغشي ناك ”نيرجابملا نم ىن وخإ نإو ؟ هثيداحأ لث» نودع ال

 را « یب ا ىلع يب + هلا لوز رل ًانيكسم ek تنكو « ,هاومأ ؟ لح مہ اب ناک راصنألا

 ىيلاَقَم ىذقأ یت ما دل 5 دحأ لسبب نأ . مون ىلا لاقو . . نوسني نیح ىعأو « نوبيغت نيح

 ىنا قوق اا ت ی تاع ءادبأ ايش ىتلاقم نم ىسنية دردص ىلا همن "مل - هذه

 ناتيآ ال ولو هلو . اذه ىو ىلإ كالت هتلاقم نم تيسنام قلاب هم ىدقلا وف ؛ ىردص ىلإ منعت هعااقم كلَ

 ( ميحرلا - إىل او تانيبلا نم انلرنأ ام نومتكب نيذلا "نإ )ل ادبأ ايش متن“ لحام هللا باتك ىف

 ن دقو ےب ا یب حتت ؟ نأ و دعس نب لهس ثيدح هيف ركذ ( سرغلا ىف ءاجام باب ) هلوق

 . « ءاعبرألا , ريسفت مدقت دقو « انئاعبرأ ىف هسرغن انك د هلوق انه هنم هضرغو , ةعملا باتك ىف ینوتسم هحرش

 لوق نم وهو محلا مد نينحتفب كدولا ( كدو الو محش هيف سيل لاق هنأ الإ ملعأ ال) هلوقو . ا 0 قلسلاو

 ملا حتفب ( دعوملا هللاد ) هلق . ثيدحلا ةياور ىأ ( رثكي ةر ره ابآ نإ نولوقب ) ةريره ىبأ ثيدحو . بوق“

 هب ىيذمال كلذ لكو ناكم فرظ وأ نامز فرظ امإو ردصم امإ دعوملا نآل « دعوملا هللا دنعو هردقت فذح هبفو

 مالكلا مدقت دقو « ءوسلا نظ ىب نظ نم بساع و ايذك تدمعت نإ ىيساحي ىلاعت هللا نأ هدارمو « یلاعت هللا نع

 انه هنم هضرغو . ىلاعت هللا ءاش نإ ماصتعالا باتك ىف ءىش هنم ف او ملعلا باتك ىف فوّدسم ثيدحلا ةيقب ىلع

 سرغلاو ةعارزلاب ىضارألا ىف لغشلا لمعلاب دارملا ناف ( ملا ومآ لمع مهلغشي ناكراصنالا نم قوخا ناو ) هلوق

 لعأ هللاو

 نيعبرأ ىلع ةعوفرملا ثدداحألا نم هريغو تاوملا ءايحإ نم هيلا فيضأ امو ةعرازملا باتك ل متشا : (ةماخ )
 ةمن ام صلاخلاو « امدح نورشعو نانثا ىضم ايفو هيف ابنم رر ll » ةلوصوم ةيقبااو ةعسلا ام ق واعملا  اًثيدح

 راصنألا لاؤس ف ةريره ىبأ ثيدحو ¢ ثرحلا ةلآ ىف ةمامأ ىن ذأ ثيدح ىوس اهعيمج ىلع سم هقفاو ‹ اًئيدح رشع

 ثويدحو « تاوملا ءابحإ ىف ةشئاعو راجو فوع نب ورمع ثيدحو « « نيب سلا رخآ الولد رم ثددححو < ةءسقلا

 نوئالث و ةعست نيعباتلاو ةباحصلا نع راثألا نم هيفو . « عرزلا ىف هبر نذأتسا ةنجلا لهأ نم الجر نام ةريره ىبأ

 معأ ىلاعتو هناحبس هللاو . ارثأ



 ۲٣١۱ ثيدحلا
 اك

 ةاقاسملا باتك - ۲
 ( نونم وي الفأ ىح یش لك عاملا م انامحو )ل ىلاعت نا لوقو ) ٍبرشلا ىف اپ

 هوس“ -
 ( نوركشت الو  هلوق ىلإ - نوب رشت ىذلا ءالا مارا : هركذ "لج هلوقو

 ابذع ةارف . 1 اجل . ؟باحسلا . نزال : ھم : 0

 (نونمؤ» الفا یح ءیش لك ءاملا نم انلمجو إل لجو زع هللا لوقو . برشلا ىف . ميحرلا نمحرلا هللا مسإ ) هلوق
 هلوأ ىف هريغ دازو ءرذىبأل اذك ( نوركشت الولف - هلوق ىلا - نوبرشت ىذلا ءاملا ميأرفأ ١ هركذ لج هلوقو
 بات ) لاطب نبا حرش ىف عقوو . تاوملا ءايحاب قاعتت اهيلاغ هيف ىلا مجارتلا ناف هل هجو الو ( ةاقاسملا باتك )
 ىف حلا هب دارااو ةمجمملا ركب برشلاو . نيتبآلا رذ ىبأ نع قاسو « ةصاخ « باب » ىنسنلا تيثأو ( هايملا
 دارأ مضلاب هطبض نم : ييناا نبا لاقو ؛ ىلوأ لوالا و مضلاب ىليصالا هطبض : لاقو « ضايع هلاق ءاملا ةمسق
 بيصناا رسكلاب لصآلا ىف برشلار « اثلثم ( ميلا برش نوبراشف إل ىرقو ثلثم ردصملا هريغ لاقو . ردصملا
 انلعج و ال هلوق ىنعم لاطب نبا لاق « اب رش ابلفأ اب رش اهرخآ , لثملا و ؟ مكضرأ برش مك: لوقت ءاملا نم ظحلاو

 الا نم انلعجو إل أرق نمو « ةفطنلا ءاملاب دارأ ليقو « ءاملاب شيعي ىذلا ناويحلا دارأ ( ىح ءىش لك ءاملا نم
 اضيأ ىنعملا اذهو : تلق . ءاملاب الإ نوكت ال ىهو اهبترضخ وه اهتايح نال اضيأ داملا هيف لخد € ايح ءىث لك
 .هنع ىربطلا هج رخ أ « قلخ ءاملا نف ىح ءىش لک د لاق ثمح ةدأتق ريسفت نم جرخ و « ةروبشملا ةءارقلا نه جرخم

 ةريره لأ نع ةنوءيم ىنأ قيرط نم دمحأ ىورو « ةفطنلا ءاملاب دارملا نأ ةيلاعلا یبا نع متاح ىبأ نبا یورو
 ىف وه ( ايصنم اجاجأ ) هلو . حيح هدانسإ « ءاملا نم قلخ ءیش لک : لاق « ءىش لك نع ىربخأ هللا لوسراي تلق ه
 وه ( باحسلا نزملا ) هلق . منع ىربطلا هجرخأ ةداتقو دهاجمو سابع نبا ريسفت وهو « هدحو ىلمتسملا ةياود
 جاجالاو ) هلوق . ةنرم هدحأو ضيبالا باحسلا نزملا : امهريغ لاقو ٠ امنع ىربطلا هجر خأ ةداتقو دهاجم ريسفت

 وأ ةحولملا ديدشلا وه ليقو « هلثم ةداتق نع متاح ىلأ نبا هجرخأو « نآرقلا ناعم » ىف ةديبع ىبأ ريسفت وه ( رملا
 عزتنم وهو « هدحو لمتسملا ةياور ىف وه ( ابذع اتارف ) هلق . سراف نبا هاكح راحلا ليقو املا ليقد“ ةرارملا
 واحلا تارفلا بذملا : لاق ىدسلا نع متاح ىبأ نبا ىورو (تارف بذع اذهل ی رخآلا ةروسلا ىف ىلاعت هلوق نم

 موسقم ريغ وأ ناك ًاموسْفَم «ةزاج ةتيصوو هتبهو الا ةقادص ىأر نء اپ - ١
 « نيالا ءالدكح امف مراد ؟نوكسيف ءور رب ىرتشب نم » ھل تلا لاق : نامَع لاقو

َ< . 1 0 .2 

 هنع هللا ىغر ”نامع اهارتشاو

s٣ 
 :

 دعس نب لبس نع مزاح وأ ىثادج لاق ناسغ وبأ ان دح ميم كأ 2 ليغ اشم ~~ ۳إ ءَ 2 2
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 ¢ وراسي نع خايشألاو موقلا رفضا 'مالغ هني نعو « هنم برشف رحدقب واكو یبا أ » لاق هنع هللا "يمر

 «ةايإ هاطعأت . وللا لوسراي ًادحأ كنم ىلضقبر وال تنك ام : لاق ؟ حايشألا هيطعأ نأ ىل ”نذأتا مالغأي لاقف

 ] ه0 ¢ o-1 > ° ¢ 01£ ¢ ۲77 : ىف هفارطأ ۲۳۵۱ ثيدحلا]
 2 1 و و @ ع اس

 هنأ هنع هللا ىضر كلام نب سنأ ىنثدح » لاق ئرهزلا نع بيمش انريخأ نالا وأ شرج - ۲

 راد ىف ىتلا بلا نم هامب اهنا بيشو - كلام نب سنأ راد ىف وهو - ”نجاد ةاش هب هللا لوسرا تلح
 ى 5 د ذر ر ر 0 £ .

 نعو ركب وبأ مراسي نعو « هيف نع حادقلا عزن اذإ ىّتح « هنم ب رشف َحدقلا هب هللا لوسر ىطعأن «سنأ

 'ىبارعألا ءاطعأف « كدنع ولا لوسر اي ركب ابأ طعأ  "ىبارعألا ُهيطعي نأ فاخو  رمع لاقف « *يبارعأ نيك

 » نمألاف ألا : لاق مث نني نع ىذلا

 [ ۰٦۱۹ ۰ ۰۹۱۲ ‹ ۲۵۷۱ : ىف هفارطأ _ ۲۳۰۲ ثيدحلا]

 ىقسنللو « رذ ىبآل اذك ( موسقم ريغ وأ ناك اموسقم ؛ ةزئاج هتيصوو هتبهو ءاملا ةةدص ىأر نم باب ) هلوق

 درلا ةمجرتل اب فنصملا دارأو « ىآر نمو برشلا ىف باب » امهريغلو « هلق ىذلا بابلا نم هلعج خلا ىأر نمو د

 نوكييف ةءور ثب ىرتشي نم : تلي ىنلا لاق ) نافع نبا ىأ ( نامثع لاقو ) هلوق . كلمال ءاملا نإ لاق نم ىلع

 قيرط نم ةميزخ نباو ىتاسنلاو ىذمرتلا هلصو دقو « قسناا ةياور نم قيلعتلا اذه طقس ( نيملسملا ءالدك اذ هولد

 هللاب ؟دشنأ : لاقف ناثع ماع فرشأ ثيح رادلا تدهش د لات ىريشقلا ىازلا نوكسو ةلمبملا حتتفب نزح نب ةماعأ

 ثيدحلا « معن ميللا : اولاق ؟ ىلام بلص نم اهتيرتشاف ؟ ةنجلا ىف اهنم هل ريخ نيملسملا ءالدك ابدأ هولد لعحجب ةمور

 قباطم انه هركذ ىذلاو « ولدلا ركذ هيف سیلو قامسلا اذه ريغب فقولا باتكىف فصلا هجرخأ دقو « هلوطب

 نأ فقاولل زوجي هنأ ناثع ثيدح ىف : لاطب نبا لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ كانه هحرش ىلع مالكلا ىتأيو « ةجرتلل

 هنال كلذ طرتشي مل نإو اهنم برشي نأ هلف ابنه برش نم ىلع ارب سدح ولف : لاق ؛ كلذ طرش أذإ هفقوب عفتني

 فقاولا عفتني له باب د ىف ةلأسملا هذه ىف ثحبلا ىتأيسو . ىوق ريغ قرفب قرف مث . برشي نم ةلمج ىف لخاد
 ب ىنلا برش ىف سنأو لبس ىثيدح بابلا ف فدصملا ركذ مث . ىلاعت هللا ءاش یر فقولا باتت ىف , هفقوب

 امسق ةيعورشم ةبج نم هل مجرت امل امهتبسانمو ؛ ةبرشالا باك ىف امهلع مالكلا ىتأيسو « نم الاف نعلا همبدقتو

 اذهو « كلم ءاملا نأ هدارم : ريثما نا لاتو . كلذ ىلع لاد هب ةءاديلاب نيملا ىلع ىذلا صاصتخا نآل «ءاملا

 نكسا ‹ كلم هلخدي مل هتحاب] ىلع ابقاب ناك ولو « ةرسيو ةنمب هتمسق بترو « هيف ءاكرشاا ضعب ب ىنلا نذأتسا

 . باوجلاو « انبل ناك هنأب ةيرشالا باتك ىف ارسفم ءاج لب « ءام هيف ناك حدقلا نأ نايب هنف سيل لهس ثردح

 ىف ىذلا صلاخلا نبللا ىر سنأ ثيدح ىف ءاج اک نبللا هب بيش ىذلا املا ةمسق ىف ىرج سالا نأ نيبيل هددوأ

 ىف هلوقو : كلمال ءاملا نإ لاق نم ىلع درلا هب لصحبف )2 ءاملاو ناللا نيب كلذ ىف قرف ال هنأ ىلع لدف ¢ لهش ثيدح



 نذل ۲۳۵۲ - ۲۳۵۲ ثيدحلا

 نعو » هلوقو . هخيش الا ©) نويرصم دائسالاو « دما فرطم نب دمت وه « ناسغ وبأ انثدح ١ لبس ثيدح

 لوقو . ىت أيب اک باوصلا وهو نيتلا نبا هاكح هللا ديع هوخأ ليقو « لاطب نبا هاكح سابع نب لضفلا ود « مالغ هنيمب
 هل لاقيال هلم نأب بقعتو ؛ نيتلا نبا هاكح ديلولا نب دلاخ ىبارءالا نإ ليق « فارعأ هنيم ا

 ى لاغر انآ تلو و لاق تملا أ ىذلا سابع نبا ثيدح ىف ىأر هنأ كلذ ىلع هل لماحلا نأكو « ىبارعأ

 ةبرشاأ ىل لاقف « هلامش ىلع دلاخو هني ىلع انأو ل هللا لوسر برشف « نبل نم ءاناب اذت.اجخل ‹ ةنوميم ىلع ديلولا

 ناف كاذكسياو « ةدحاو ةصقأا نأ نظف « ادحأ كرؤس ىلع رثوأ تنك ام : تلقف « ادلاخ اهب ترآ تنش ناف كل

 ثيدح ىف نيروكذملا خايشألا نم دلاخ دعي نأ حاصي معن . اقرتفاف سنأ راد ىف سفأ ةصقو ةنوميم تيب ىف ةصقلا هذه

 مو ءادحأ كنم ىلضفب رثوأ تنكام د اضيأ لهس ثيدح ىف هلوق هيوقيو « سابع نبا وه مالغلاو دعس نب لبس

 ‹ هريغ ةنومبم تدب ىف دملولا نب دلاخ عم نوكي نأ عن ام سابع نبا ثيدح ىف سیلو <« سنأ ثيدح ىف كلذ عقي

 نە e ىلع ناک نمیف قید لا رکی ىبأ ركذ دعس نب لمس ثيدح ىف هيبأ نع مزاح ىأ نبا یور دق لب

 کک کل ىلارعالا نآل ىبارعألا 2 ا ىزوجلا نبا لاق « هأطخو ربلا دبع

 اأ عيل اذك ( ركب ابأ طعأ رمع لاقف ) سنأ ثيدح ىف هلوق . مالغلا فالخي هناذتسا كرتب هفلأتساف
 0 ا نمحرلا دبع » لاقف هنع بيهو هاور اوف رمعم ذشو « ىرهزلا

 نأب اظوفع نوكي نأ لمتحيو « ام اذه ناكف ءايشأ ىف موف هظفح نم ثدح ةرصبلاب ثدح |! رمعمو ؛ حيدصلا

 ميدقتب مهضعإ قل : (هيبنت) ٠ ركب فأ ميظمت ىلع ةباحصلا ىعاود ريفوتل كلذ لاق نمحرلا ديعو ربع نم لك نوكي

 ا لاقو « كلال بسنو , لوك املا ىف هءدقت بورشملا ىف نع ألا

 عاملا ضف منال هلي ىنلا لوقا ¢ ر تح عاملاب وأ ءالا بحاص "نإ : 0 لاق ند ساپ 2 ۲

rorللا ىضر روق نأ نع رجرعألا ن نع دان” زلا ىنأ نع ٠ كلام انربخأ فاسو نب لل دبع اشو —  

 «الكلا هب ممل ءالا لضف منع ال » لاق لم شا “لوسر نأ هنع

 [ 1۹٦۲ , ؟؟04 : ىف ءافرط ٣٣٣١۳ ثيدحلا ]

 08 ىلأو يدل نبا نگ باش نا نع ليقع نع تالا اح ا 8 يح اتم ج 65

 « لكلا لضف وب اوعتمتل ءالا لضف اونم ال » لاق يلب للا لوسر “نأ هنع هلا ىضر ةريره ىلأ نع

 بحاص نأ ءايلعلا نيب فالخال : لاطب نا لاق ( یور یح م ءا اب قحأ . املا بحاص نإ لاق نم باب ) لوق

 هنأ ىلإ اويهذ ناذلا نأكو 2 كلع ءالا ناب لوقلا ىلع وه فالخلا نم هأمنأ أمو تلق < ؛ ىورب یح هناع قفا ءاملا

 ىلع عفرلاب و لومجالل ءانبلا ىلع هلوأ مضب ات كلذ ىف مدنع فالخال نيذلا مث  روبجملا مو - كلم
 دارا ف بلا ناك سنا طلا مزجلاب رذ ىبأ ةياور ىف هنأ ضايع ركذو ٠ یب كلذ عمي دارها و ربع هنأ ْش

 ( مہمالک ةمجأرمم نم لما ۴



 ةاتاسملا باك - ۽ ۰ ۳

 دمحألو . ةجاحلا ىلع دازام لضفلاب دارملاو ءاوعنم ال » وهو ىلا حييرصب تدرو ابن وك ةين املا قيرطلا ىراخبلا

 ىلع دوهجلا دنع لوم وهو « هنع ىنغتسي نأ دعب ءام لضف عنمال » ةريره ىبأ نع هليا دبع نب هللا ديبع قيرط نم

 هيلع صفو ةيعفاشلا دنع حيحصلاو « كلعلا دصقب ناكاذإ تاوملا ف كلذكو « ةكولمملا ضرألا ىف ةروفحلا رثبلا ءام

 كلمي ال رفاحلا ناق كلملا ال قافترالا دصقل تاوملا ف ةروفحلا بلا امأ و « اهءام كلع رفاحلا نأ ةلمرحو مدقلا ىف

 هلايعو هسفن ةجاح دا رملاو « هتجاح نع لضفيام لذب هيلع بحي نيتروصلا فو « لحرب نأ ىلا هب قحأ نوك, لب اهءام

 : كلملا ىف ىتلا رثبلا ىف اولاقو < تاوملاب محلا اذه ةيكلاملا صخو « ةيعفاشلا دنع حيحصلا وه اذه , هتيشامو هعرزو

 لضف ) هلوق . حيحصلا ىلع رطضملا ريم هلضق لذب بحي الف ءانإلا ىف زرحلا ءاملا امأو « ابلضف لذب هيلع بحال

 لذبلاب رومأملا دج مل اذإ ام ىبنلا لع نأ هيفو « لصآلا عنم ال لضفلا عمم هنع ىلا نآل ءاملا عيب زاوج هيف (ءاملا

 هريغ ةيشام قس ةرشابم ءاملا بحاص ىلع بحي هزإ دحأ لقب ملو ءاملا نم ةيشاملا باحصأ نيكمب دارملاو « هريغ ءام هل

 « هسبايو هبطر تابنلا وه روصقم ةزمه اهدعب ماللاو فاكلا جتفب ( كلا هب عميل ) هلوق . كلاملا ةردق عم

 قس نم اونکم اذإ الإ هبعر یشاوملا باحأ نكمي الو هريغ .ام هدنع سيل ڈاک ہلا لوح ترک نأ ىنعملاو

 ريسفتلا اذه ىلاو ؛ ىعرلا نم مهعنم ءاملا نم مهعنم مزاتسيف ىعرلا دعب شطعلاب اوررضتي الئل بلا كلت نم مهب اهب

 نم اوعنم اذإ مهال برشلا ىلا اوجاتحا اذإ ةاعرلا هب قحتلي و , ةيشام هل نب لذبلا صتخم اذه ىلعو « روبجلا بهذ

 فالخب هنم هيلا نوجاتحسام ةلفل مهسفنآل ءاملا لمح منكم : لاقي نأ لمتحيو . كانه ىعرلا نم اوعنتما برشلا

 صاصتخالا ةيفنملا لاق هو ةيعفاشلا دنع حيحصلاو ٠ كلام دنع عرزلا كلذب قحتليو: لوألا حيحصلاو مئاهبلا

 اشم نم ىثخي حاورأ تاذ ةيشاملا نأب عرزلاو ىشاوملا نيب - هنع ىنزملا هاكح امف - ىعفاشلا قرفو <« ةيشاملاب

 لضف عب نع ىن » لاسم دنع راج ثيدع كلال لدتساو .هريغو ىوونلا باجأ اذمو ‹ عرزلا فالخب اهتوم

 نم عنام الف ىعري “الك كانه نكي ل ول اذه ىلعو ‹ ةريزه ىنأ ثيدح ىف ديقملا ىلع لمحيف قلطم هنكل « ءاملا

 رهاظو « هرهاظ نع هفرص بجو ليلد ىلا جاتحبف هيزئتلل روما دنع ىبنلاو : ىباطخلا لاق « ةلعلا ءافتنال عنملا

 , رطضملا ماعطإ ىف اك هيلا جاتحما نم ةميقلا بلط هبحاصل : ليقو « رولا لاق هبو اناجم هلذب بوجو اضيأ ثيدحلا

 هيلع بحي لاقي نأ زوجيف ةمزالملا عنمب درو « ةميقلا لذب نم جاتحما عانتما ةلاح عنملا زاوج هنم مؤلي هنأب بقعتو
 نم مسمل ةياور ىف معن « كلذ .ركمأ ىتم هنم ةميقلا ذخأ هل نوكي ىتح هل لوذبملا ةمذ ىف ةميقلا هل بترتتو لذبلا

 هللاو يلا هل زاجل ضوعلا هل بجو ولف « ءاملا لضف عابيال » ةر ره ىبأ نع ةبلس ىبأ نع ةئومدم ىنأ نب لاله قيرط

 , ناك هتبون ىف امهدحأ ىنغتساف ءام اهيف نيكل ام نيب تناك اذإ بلا نأ ىلع ةيكلاملا نم بييح نبا لدتساو . لعأ

 هب لدتساو ؛ روهجلا هفلاغ ناو هل دهشي ثردهم لا مومعو , هيحاص ةجاح نع لضف ءام هنآل اهنم قسي نأ رخآلل

 حيرصتلا درو نكل ءالكلا عنم ىلأ هب عرذتي الل ءاملا عنم نع ىبن هلال عئارذلا دسب لوقلل ةيكلاملا ضعب

 نأ نع رافغ یب لوم ديعس ىلأ ةياور نم نابح نبا هحمص *الكلا عنم نع ىهنلاب بابلا ثيدح قرط ضعب ىف

 ىف تبانلا انه ”الكلاب دارملاو « لايعلا عوجتو لاملا لزويف “الكلا اوعنمت الو ءاملا لضف اوعنمتال » ظفلب ةريره

 ةريره ىبأ نع جرعألا نع دانزلا ىلأ نع نايس قرط نم هجام نينا یورو . ا هيف سانلا ناف « تاوملا

 « ضرألا تاوم ىف تبن "الكا هانعم : ىباطخلا لاق « يمص هداتساو « رانلاو ”الكلاو ءاملا : نعنمب ال ةئالث د اعوفرم



 ثيردحلا ۲۴۵۴ - ۲٣۷ 0#

 دا رمل هريغ لاقو « رانلا ىروت ىتلا ةراجحلا رانلاب دارملاو ليق « دحأب صتختال ىلا عضاوملا ف ىرحي ىلا ءاملاو
 ىف اران مرضأ اذإ ام دارملا ليقو : اهنم هلعشيام اهنم ىد وأ احابصم اهنم حبصتسي نم عنمال ىنعملاو ةقيقج رانلا

 عملا هلف ارات كلم بطح ىف مرضأ اذا ام فالخب « اهب عفتتي نم عنم هل سياف ءارحصلاب حابم بطح
 مام

 ٠ نمضي مل هكلي ىف أرثب_ رفح نم اپ - ۳

 ةريره ىبأ نعرحلاص ىبأ نع نيصَح ىلأ نع ليئارسإ نع وللا ةليبعت ىنربخأ ڈو یر -# 0

 « "سلا زاك تلا فو ”رابج هامجبملاو « تاج رثبلاو « تابج "ندم » قي ملا وسر لاق : لاق هنه لا ىضر

 فيفختو ميجلا مضي « رابج ىثبلا د ةريره ىبأ ثيدح هيف ركذ ( نمضي مل كلم ىف ارثب رفح نم باب ) هَ
 0 طوقس اهدعقأو قلطملا دوص ىدحإ ىهو كلملاب ةديقم ةمجرتلاو , قلطم ثيدحلا : رينملا نبا لاق « رده ىأ ةدحوملا

 رفحلا نيب ةقرفتلا ىلإو . ه١ نامضلا مدعب ىرحأ كلم ىف رفحي ىذلاف كلم ريغ ىف رفح اذإ نمضي مل اذإ هنا نامضلا
 تايدلا باتتك ىف ثيدحلا حرش ةيقب عم كلذ ليصفت قأيسو ‹« نويفوكلا فلاخو « روہجلا بهذ هريغو كلم ىف
 نم وهو ىموم نبأ وه دوم خيش هللا ديبعو ‹ ناليغ نبأ وه ثيدحلا اذه ىف هخيش دومو . ىلاعت هللا ءاش نا
 اذبك ةطساوب هنع جرخأ ارو ىراخبلا خویش

 اهبف نالا « رابلا ىف ةموصخلا اپ -

 نع هنع هلا ىضر ولا دبع نع قيقش نع شمعألا نع ةه ىلأ نع نادبع شو ۹ ۲٣٣۷
 « نابض هياع رهو هلا قل رجاف اهيلع وه رسم ریزش لام اهب ملوک نيب ىلع فاح نم « لاق هِي ”ىنلا

 کت دحام : لاقف ثعشالا ءا ( ةيألا . . اليلق اتم مهن اأو هللا دهب نورتشب نيذلا "نإ ىلامت للا لتوقف

 ىلام تلق . ومش : یل لاقف « یل "مع نبا_ضرأ ىف تركب یل تناک < یا وذه تل بأ یف نحرا دبع وبأ
 اذ هنا لزنأف . ثيدحلا اذه للبي ؛ودلا ركذف . فاحت نذإ هللا لوسراي تاق . هنيمَيف : لاق . ومش

 « ه ًاقيدصت

 © فلاي cCWT T10 Ee فل ها لف فا كل 411 : ىف هفارطأ _ ۲۳٠۹۱ ثيدحلا ]
t4 [ 

[VIALE CTY € TIN fee: CIV ¢ TY’ ¢ TTY لت ۷٤١۷ : ىف هفارطأ _ ۲۴۵۷ ثيدحلا [ 

 ىنعي « ىل مع نبا ضرأ ىف رثب یل تناك د ثعشألا ثيدح هيف ركذ ( اف ءاضقلاو رثبلا ف ةموصخلا باب ) هلوق
 نبا ساو « عضوم ريغو روذنلاو نامبآلا قو ريسفتلا ىف هما یتایسو 2 ارصتخ هدروأ ¢ ب ىنلا ىلا انساختف

 طيض ىف فلتخاو ‹ لوالا حوتفم ليلعف نزوب شيشفجلا هبقل و ىدنكلا بركي دعم نب دوسلا نب نادعم هع

 « ضرأ ىف رب ىل تناك د ثيدحلا ىف هلوقو . نيعضوملا ىف ةمجعم نيشلاو مجلاب اهربشأ : لاوقأ ةثالث لع لوألا اذه

 1 يرابلا جف N O جود



 ةاقاسملا بات - عم 4

 ىف أيس اک ةرمح ىبأ ةياور ريغ ىف ىزاخبلا دنع تب اث بلا ركذو « ه١ ةريح ىبأ نم ظفحلاب ىلوأ نورثكالاو لاق

 « فلحي نذإ « هلوقو . nf بلطاوأ كدووش رضحأ ىأ امهف بصنلاب «هنيعوأ كدووش 0 هلوقو . ىلاعت هللا ءاش نإ

 اذو لثم ىف عفرلا زاوج فورخ نبا کحو , ريغال ىلبسلا لاق بصنلاب

 هأملا نم ليبسلا نا عقم نم مث بيساو

 اص ابا تەم لاف شالا نع دايز نب دحاولا دبع انت دح ليعامسإ 2 "یوم اشو - ۸

 الو ةءايقلا موي مهلا هللا رظنيال ”ةثالث د للي وَلا لوسر لاق : لوقي هنع هللا يضر ةربره ابأ تەم لوقي

 0 ريس سا ع ت« ت 5 0 ا

 همي ابي ال همامإ عياب "لرو . ليبسلا نیا نم نف «قيرطلاب مام لضف" ل ناک لجر : ملا باذع مهو کب

 ىذلا لاو : لاقف رصعلا دعب هتل ماقأ لجرو . طس اممم طي مل نإو « ىْضَر اممم هاطعأ ناف « ايندل "الإ

 ولا دهب نورتشب نيذلا نإ ) بألا هذ أرق مث. لجر ةقكدصن ءاذكو اذڪ اهم ”تيطعأ دقل هريغ ال

[ YE ¢ YY <¢ YY «¢ ۲۴1۹ : ىف هفارطأ - ۴۸ ثيدحلا [ 

 بابلا ثيدح ىف هلوق هيلع لدي و , هتجاح نع لضافلا ىأ ( ءالا م ليسلا نبا عنم نم ملا باب ) هلق

با نم ىلوأ بلا بحاص نأ ىلع ةلالد هيف : لاطب نبا لاق « ليبسلا نبا نم هعنف قيرطلاب ءام لدعف هل ناك لجر 0
 ن

 باوبأ ةعبرأ دعب كاذب فنصملا مجرت دقو . ها ليبسلا نبا علم هل رحي ل هتجاح ذخأ اذاف ‹ ةجاحلا دنع ليبسلا

اذه حرش ىلع مالكلا قأيو «هئاع قحأ ضوحلا بحاص نأ ىأر نهد
 هللا ءاش نإ ماكحالا بات ىف ثيدحلا 

 « اماما د ىنمج كلا ةياور ىف « همامإ عياب لجرو د ةياورلا هذه ىف هلوقو . ىلامت

 راهنألا رڪ بسا - 5

 دبع نع ةورع نع باهش "نبا ىنثدح لاق "ثلا اثالح فسوب هلا دبع اشو - ۹ ۳۹۰١

لا نم الحر نإ 0 هث"لح هنأ امهمع 41 ىضر ردي را Ke ا
 رجارش ف هي ینا دنع ريب زل مصاخ راصنأ

 لاقن « هب ”ىنلا دنع اًصتخاف . هيلع يأ. رب ءالا حرس : ؟ىراصنألا لاقف « لخنلا اهم نوفي ىتلا فرا

 . كتمع نبا ناك نأ : لاقف ئراصنألا بضفف ٠ كراج ىلإ ءاملا لسرأ همن : ريب راي قسا : ريب را هلي رفا لوسر

 ماو : ريب زلا لاقف . ردجلا ىلإ جر یت هلا ىيبحلا مث ياي روسا : لاق "مث « هلي هللا لوسر هجو نتف

 ( مهني رجش اهف كوك ىح نودم وبال كرو الف ) : اذ ىف تلر أل هذه ٌبحأل ىفإ

 طقف ثيللا الإ هلا دبع نع ورع ا : هلادبع وبأ لاق ٍسابملا نب دع لاق

he ¢ YA ê FY 17 : ىف هفارطأ ے ۲۹ ثيدحلا 1 



 و ۲۲۹۰ ۰ ۲۲۳۵۹ ثيدحلا

 . هتددس اذإ ربنا تركس ردصم « قلفلاو دسلا : فاكلاا نوكسو ةلمهملا حتفب ركسلا ( رامنألا ركس باب ) هلق

 جرج نبا ةياور نم باب دعب قيس (ةورع نع) هل . اوپه نكس اذإ جرلا :تركس نم لسا ديرد نبا لاقو

 ( ريبزلا مصاخ راصنالا نم الجر نأ هثدح هنأ رب زلا نب هللا درع نع ) هلوق هال هنأ ةورع نع بابش نبا نع

 نبا نع » اعيج سنويو ثيللا نع بهو نبا هاور دقو « باش نبأ نع دعس نب ثيللا ةباور نم روہشلا وه اذه
 , ليعامسالاو دوراجلا نباو ىئاسنلا هجرخأ « ماوعلا نب ريبزلا نع ريبرلا نب هللا دبع هيخأ نع هثدح ةورع نأ بابش

 هجرخأو . لعأ هللاو ريبزلا ركذ ابف سيل ثيللا ةياورف الإو سنوي ةءاور ىلع كيلا ةياور لح بهو نبا نأكو

 هجرخأ دقو « هللا دبع ركذ ريغب سببزلا نع ريبزلا نب ةورع نع باہش نب نع بيعش قيرط نم حلصلا ف فئصملا

 رخآ هجو نم ريسفتلا ىف هداعأو ؛السرم ةورع نع باهش نبا نع رمعم قيرط نم هيلي ىذلا بابا ف فذصملا

 نم باب دعب فاصملا هجرخأو « باهش نبا انئدح قا نب نمحرلا دبع قي رط نم ىريطلا هجرخأ اذکو « رمعم نع

 ىلا بيعش ةباو رك جرج نبا نع  رخآ هجو نم  ىليءامسالا هجرخأ نکل ؛لاسرالاب كلذك حرج نبا ةياور

 ىلع جرج نباو ابيعش اقفاو دعس نب سمعو قيّدع ىبأ نبا نأ «للعلا » ىف ىنطقرادلا ركذو . «هللا دبع نع » ابف سيل

 ديعس نب بيبش لاق كلذ كو لاق ٠ بهو نبا نع ةلمرحو اص نب دحأ لاق كلذكو لاق « ريبرلا نع ةورع » اموق

 هيبأ نم ةورع عامس ةوس ىلع اداتعا فالتخالا اذه عم ىراخبلا هدم امباو : تلق . ظوفحلا وهو لاق« سئوب نع

 ريبزلاب قلعتي ءىش ىف درو ثيدحلا مث . ةفث ىلع وهف راد اهنيك ٠ لَ ینا نم ديبزلا نب هللا دبع عام ةحص ىلعو

 ىدرمجلا معذو « ريبزلا ركذ امف سول ىثلا ثيللا قب رط حيحصت ىلع سم هقفاو دقو « هطبض ىلع ةرفوتم هدلو ةيعادف

 ةياور ىف قالا اذهم هناف ظ لاق اک سیل و « هيبأ نع هللا دبع هيخأ نع ةورع قيرط نم هاجر خأ نيخيشلا نأ هعمج ىف

 ةصقلا هذه تءاج دقو . ةصاخ ىذمرتلا اهلا راشأو ىئاسنلا الإ ةتسلا بتتكلا باحصأ نم اهجرخي ملو ةروكذملا سنوي

 اک بيسملا نب ديعس لسرم نم اضيأ ىرهزلا دنع ىهو « ةيلس مأ ثيدح نم ىتاربطااو ىربطلا اجر رخآ هجو نم

 قمس] نب نحرلا دبع ةياود فو « اردب دهش دق د بيعش ةباور ىف داذ ( راصنالا نم الجر نأ ) هلق . هنایب أيس

 نب ديزي ةياور ىف عقوو ء« سوالا نم نطب مهو ديز نب ةيمأ ىنب نم هلآ ثندحلا اذه ىف ىربطلا دنع ىزهزلا نع

 ليذ » ىف ىنيدملا ىموم وبأ لاق , ديمح همسا نأ ثيدحلا اذه ىف همجع»٠ ىف ىرقملا نبا دنع ىرهزلا نع ثللا نع دلاخ

 نم نييردبلا ىف سيلو . ها قيرطلا هذه ىن الإ دممح ركذ اهنم ءىش ىف لأ ال قرط ثيدحلا اذهل : < ةباحضلا

 « سامش نب سيق نب ثباث هنأ ثم نب نسا ىأ هخيش نع هتامېم ىف لاوكشب نبا ىحو ديح همنا نم راصنألا

 لزن ىنلا ىراصنآلا بطاح نب ةبلعث هنأ ىدحاولا ىكحو « ايردب تباث سيلو : تلق . دهاشب كلذ ىلع تأي لو لق

 ةبلع نييردبلا ىف قحا نا رکذ معن « اضيأ ايردب سیلو هدنتسم ركذي لو ( هللا دهاع نم مهنمو) ىلاعت هلوق ديف

 شاع كاذو دحأب دبشتسا هنأ ىلكلا نبا ركذ اذه نال هلبق ىذلا ريغ ىدنع وهو ديز نب ةيمأ ىنب نم وهو بطاح نبا

 نإو ابطاح نأب بقعتو ؛ ةعتلب بأ ن بطاح هنأ ىودبملاو ىلعثلا هخيشو اضدأ ىدحاولا كح « ناهع ةفالخ ىلا

 نع ذيوعلا دبع نب ديعس قيرط نم متاح ىبأ نبا هجرخأ ام كلذ دنتيبم نكل « .نيرجابملا نم هنكل ايردب ناك
 تلزل م لاق ةيالا ( مهيب رجش ايف كوكحي ىتح نونمؤيال كبرو الفأل ىلاعت هلوق ىف بيسملا نب ديعس نع .ىرهزلا
 بيسملا نب ديعس ناكناف « هلاسوإ عم یوق هدانسإو ثيدحلا « ام ىف مهنخأ ةعتلب ىبأ ني بطاحو ما وعلا نب نيباللا ىف



 ريغ قح ىف كلذ عقو اک الا ىنعملا ةدارإ ىلع راصنالا نم هلوق لوؤيف اذه ىلعو « الوصوم نوكيف ريبزلا نم هعمس
 ةيمأ ىنب نم » هلوق امأو « رظن هيفف راصنالل افيلح ناك ابطاح نأب ىامر كلا لوق امأو « ةفاذح نب هللا دبعك دحاو
 ارم اجرخ امل ابطاحو ريبزلا نأ دنس ريغب ىلعثلا ركذو . للعلا ىف مدقت اک رمعكك انه هنكسم ناك هلعلف «ديذ نبأ
 ءالؤه هللا لتاق : لاقف ىدوبي هل نطفف  هقدش ىولو « هتمع نبال ىضق : بطاح لاقف ؟ ءاضقلا ناك نمل : لاق دادقملاب
 ىنب نم ماوعلا نب ريبزلا لآل افيلح ناكابطاح نأب حشرتيو « رظن اذه حص ىفو ؛ هنومهتيو هللا لوسر هنأ نودهشي
 اقفانم ناك ريب زلا مصخ نا امهريذو جاجزلا قححإ ىنأو ىدوادلا لوق امأو . لعأ هللاو ريب زال ارواجم ناكهنأ كو دسأ
 هنأ لمتحيو « هلاح نم رهاظلا وه اذهو لاق « انيدال ابسن ىنعي راصنالا نم ناكهنإ لاق نم لوق نأب ىطرقلا هبجو دقف
 ىتشب دونلا « حب اصملا » حراش اذه ىوقو ٠ هتب وت تحت نع هريل عقو اكس فنلا ةرداب هنم كلذ ردصأ نكداو اقفانم نكي م
 : لاق « بسنلا ىف مهكراش ولو حدملا ىف ىلا ةرصنلا ةفصب نيقفانملا فصوب فلسلا ةداع رحت مل : لاقو هادعام یوو

 دقو . ه | ةلاحلا كلت ىف موصعملا ريغ نم ركشتسم كلذ سيلو « بضغلا دنع اهم هب نكمم ناطيشلا نم ةلز ىه لب
 قافنلا ءافتنال اهدوهش لبق هنم كلذ عقو دقف حص ناف « ايردب ناك ليقو : اقفانم ناک هنأب همزج دعب ىدوادلا لاق
 ىنمف ايردب ناكنأ نيتلا نبا لاقو « قافنلا نيبو هنم ةيضقا| هذه رودص نيب ةمزالمال هنأ تفرع دقو . ها اهدهش نمع

 الجر رييزلا مصاخ د رمعم ةياور ىف ( ديبزلا مما ) هلوق ٠ لعأ هللا و نام.الا نولكتسيال ( نونمۇيال ) هلوق
 جرش عمج مجلاب و ةمجعملا رسكب ( ةرحلا جارش ىف ) لوق . رخآلل مصاخم امهنم لكف نيبناجلا نم ةلعافم ةمساخلاو
 ىكحو « ءارلا حتفب جرش ديرد نبا ىحو « اضيأ جورش ىلع عمحيو راحبو رحب لثم ءارلا نوكحسو هلوأ حتفب
 ةئيدملاب فورعم عضوم ةرحلاو « اهيف اهنوك-ل ةرحلا ىلا تفيضأ امتإو « ءاملا ليسم انه اهب دارملاو ةجرش ىطرقلا
 دنع ربا وه : ىدوادلا لاقو . ىليل ةرحو « مقاو ةرح ناتنثا اهنم روہشملا : عضاوم ةسمخ ىف یهو « اهركذ مدقت

 سانلا سفانتيف رطملا ءامي ناليسي نايداو ةنيدملاب ناك: ديبع وبأ لاق « رن ةنيدملاب سيلو برغأف « ةنيدملاب ةرحلا

 . « امهالك اهب نايقسي اناك» بيعش باور ىف ( لخنلا اهب نوقسي ىلا ) لوق . ىلعألاف ىلعألل لي هللا لوسر ىنعقف هيف
 رمي ناک ءاملا نال كلذ هل لاق امل . هقلطأ ىأ حيرسنلا نم سمأ لمف ( حرس ) ريبزلل ىنعي ( ىراصنآلا لاقف ) هلوق
 ليجعت ىراصنالا هنم سلاف « هراج ضرأ ىلإ هلسرب مث هضرأ قس لاكإل هسبحبف ىراصنالا ضرأ لبق ريبزلا ضراب
 قس لوقت ىعابرلا نم عطق ةرمبب هنأ نيتلا نبا حو « ىنالثلا نم لصو ةزمبب (رييزاي قسا ) هلق . عنتماف كلذ
 دقو ‹ ىرارلا مالك نم ةضرتعم ةلمج ىفو « فورمملاب هسمأق د باب دعب یت ایس اک هتياور ىف جي رج نبا داز ؛ قسأو

 هطبضو « ئراصفالل و هل ةعس هيف ىأرب ريبزلا ىلع راشأ دق ناكو , هرخآ ىف لاق ثيح هتياور ىف بيعش هحضوأ
 نبا ناكنأ ) ھوق ٠ لمتحم وهو « رارمالا نم مآ .لمف هنأ ىلع ءارلا ديدشتو مهمل رسكي انف « هكرمأف » ىنامركلا
 كنب ةيفص ريبرلا مأ تناكذ « كع نبا هنأ لجال. ميدقتلاب هل تكح لاق هنأك « ليلعتلل ىهو نأ ةزمه حتفب (كتمع
 نأ 2 ةوحمو ؛ ناكنأب وأ ناک نال ريدقتلاو« افيضخت !نيثكن أ نمرجلا فرح فذحي :ئواضببلا لاقو ٠ بلطملا دبع
 ماهفتسا هنال لاق  ةدودم نأ ةزمه نأ ضايقل اعبت ىطرقلا كو ؛ كلذ لجال هعطنال ىأ ( نينبو لاه اذ ناك
 « ناك نإ » امر كلا ىكحو + مابفتسالا ةزمه فذح ومي نكل « دم ةياورلا ىف انل عقي ملو : تلق . راكنإ ةبج ىلع
 قتمسإ نب نحرلا دبع ةياود ىف عقو معن . ةياورلا هذه فرمأ الو « فوذحم باوجلاو ةيطرش املأ يلع ةزمملا رسكب



 WNW 1 سوو ىيدحلا

 ىف عقوو . ةيربخلا ىلع بصنلاب نباو « رسكلاب هذه نأ رهاظلاو « كتمع نبا ناك ناو : هلا لوسر اي لدعأ لاقف»

 . مالك دعب تعقو امال اهرسكو ةرمملا حتف هنأ ىف زوحي كلام نبا لات « كمع نبا هنأ ه هيلي ىذلا بابلا ىف رمعم ةياور

 مالكلا دعب ردقي مهضعب و « مالا اهليفام ردق ىحتف اذاو ؛ ءاغلاب اهليقام ردق ترسك اذاف ؛ اهب ردصام نومضع للعم مات
 « هب رضاف ءىمم هنا هب رضا : ءىسم هللا هبرضا الثم هلوق ىف لوتترف ءافلاب انورقم ايلبقام لثم ةروسكملاب ردصملا

 ' دقو . ةيبرعلا ىف حتفلا زاج ناو , رسكلاب الإ انه أراقب لو € ةشحاف ناك هنإ ائزلا اربرقت الو إل هدهاوش نمو
 3 حتفلاب هنأ. یناسکلاو عفان أرق ( محرلا را وه هنا هوعدن لبق نم اٽڪ انإ 9 ىلاعت هلوق ىف نابجولا تبث

 ٠ ىح هتياور ىف قحسإ نب نحرلا دبع داز « بضغلا نع ةءانكو هو « ريغت ىأ ( نولتف ) هلوق . كلاب نوفابلاو

 ءاملا سبحت ىلا زجاوحلا دارملا ليقو ؛ رادجلاك لخنلا تابرش نيب عضوام وهو «ةانسملا وه  ةلمهملا
 شك أ ىن طبض : نيثاا نبا لاقو « رادج عمج وهو ئموم وأ هاكح لادلا ضب رذجلا ىوريو « ليهسلا هب مزجو

 ٠ ةياورلا ىف عل ىطرقلا لاتو . طئام لا لصأ وهو ةغللا ىف ىنلا وهو نوكسلاب اهضعب فو لادلا حتفب تاياورلا

 . نارادج هب دارملاو رادجلا وهو ميجا ركب يوريو لاق« لخنلا لوصضأ ىلا ءاملا لصي نأ ىنعملاو ء نوكسلاب الإ

 000 .ىف رفحت ىلا رفحلا ىه تاحتفو ةمجعم, تابرشلاو « راد جلا هيشن نيصت ىح عفرت اهناف لخذلا لوصأ ىف ىنا تابرشلا

 . لاق ءبرشلا مام خلبي ىتح ىنعملاو باسحلا رذج وهو ةمجعملا لاذلا نوكسب رذجلا ىباطخلا ىحو « لخنلا لوصأ

 . . ىلإ ءاملا لسرأ كلذ دعب لاقل ءاملا كسمأ دارملا ناكولو « قسلا نع كسفن كسمأ ىأ كمآ هلوقب دارملا : ىلامركلا

 . « كراج ىلإ ءاملا لسرأ مث » لاق ثيح ريسفتلا ىف رمعم ةياور ىف أيس اك بابلا اذه ىف اح ات دق : تلق . كراج
 , ىراصنالا ضارتعا لبق ناك املا .لاسراب هرمأ نأ لصاحلاو ءءاملا سبحا هلوقب اضيأ بيعش ةياور ىف حرصو

 . نوئمؤيال كيدو الف ١ كلذ ىف تلزن ةبآلا هذه بسحأل ىلإ هللاو ريبزلا لاقف) هلوق . كلذ دعب ناك هسبحب هرمأو
 ةينالا جرج نبا ةياور ىف عسقوو « الست : هلوق ىلا » بيعش ةياود ىف داز © ماب رجش اف كوكحي یح

 ءةيألا كيرو الف تلزنو ١ قيعا نب نمحرلا دبع ةياور ىفو « كلذ ىف تلزأ ةيآلا هذه نإ هللاو : ريبزلا لاقف »

 . كلذب مزجلا ىلاربطلاو ىربطلا دنع ةملس مأ ةياور ىف عقو نكل , كلذب مزعل ناكريبزلا نأو رك لا ةياود حجارلاو
 دهاجم مزجو < هيلا ةراشإلا تمدقت ىذلا بيسملا نب ديعس لسرم ىف اذكو ؛ همصخو ريبزلا ةصق ىف تلزن امنو

 اب اونمآ مهن :أ نوعزب نيذلا ىلا رت ملأ ) ىلاعت لوق یهو اهل ینا يآلا هيف تلزن نميف تلذأ امن ةيآلا نأب ىعشلاو
 دانساب هريسفت ىف هيوهار نب قعإ ىورف < ةيآلا ( توغاطلا ىلا ا وکاحتب نأ نوديري كلبق نم لزنأ امو كيل الز

 هلال ا ىنلا ىلا قفانملا ىدوبلا اعدف ‹ ةموصخ نيقفانملا نم لجرو دولا نم لجر نيب ناک » لاق ىعشلا نع حي

 هلوق ىلا تانآلا هذه هللا لزناف < انوذخأب مهنأ لع هلال مهماكح ىلا ىدويلا قفانملا امدو ؛ ةوشرلا لبقيال هنأ لع

 حمص دانساب ىربطلا یورو « هوحن لا ىبأ نبا قيرط نم متاح ىبأ نبا هجرخأو « م الت اولسد 9

 حيحص رخآ دانساب یورو « « بحصيو لسی نأ لبق ىلسالا ةزرب ايأ ناك ذئموي دوهيلا مک اح نا د سابع نبا نع

 هذه تلز' د لاق سايع نبا نع حلاص ىبأ نع هريسفت ىف ىلكلا ىور دقو « « فرشالا نب نيك تاو دهام ىلا

 یتا لب : قفاملا لاقو « دمت لإ اب قتلطنا : ىدوملأ لاف ةموصخ ىدوم نيب و هنيب نأكن يةفاذم لا نم م لجد ىف ةيآل
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 رمع ةيمستو تايألا هذه لوزا بيس كلذ ناو قفانملا لثق ربع نأ هيفو ةصقلا ركذف « فرشالا نب بیک

 دافأو « ددمتلا ناكمإل فالتخالا هرضي الو دهاجم قب رطب ى وقت نكل افيعض ناكناو دانسالا اذهو . « قورافلا ه

 ىلا هازعو هريسفت ىف ىربطلا حجرو « سيق روكذملا ىراصنالا مدنا نأ ةداتق نع ديعس نع حيك دانساب ىدحاولا

 اهنيب ضرعي ملو لاق « دحاو ببس ىف اهلك تايآلا ماظن قستيل ةصقلا هذه اهو زن ببس نأ هبيدهت ىف ليوأتلا لهأ

 . ةيآلا موع اهوانتءف كلذ ءانثأ ىف تعقو همصخو ريبزلا ةصق نوكت نأ عنام الو : كاق مث , كلذ فالخ یضتقیام

 اذكم ( طقف ثمللا الإ هللا دبع نع ةورع رکو دحأ سيل : هللا ديع وبأ لاق سايعلا نب دمع لات ) هلوق ١ لعأ هللأو

 وه سابعلا نب دمو ء سابعلا نب دمت لاق د لئاقلا وهو ىربرفلا نع هدحو ىوجلا نع رذ ىنأ ةياود ىف عقو

 ىراخبلا وه هللا دبع وبأو « نيتسو تس ةنس تام هدعب رخأتو ىراخبلا نارفأ نم وهو « قاهبصالا ىلسلا

 هج رخأ ام هيلع درو اةلطم دائرأ ناف « هدانسا ىريبزلا نب هللا دبع ركذب كيللا درفتب حرصم رهو فعلا

 هيف لقي ل هنأ ديقب دارأ ناو « ىرهزلا نع اعيج سفويو ثألا نع بهو نبا قيرط نم هريغو يالا

 ىف هن ايب مدقت ايهيبأ نع هلا دبع نع اهيف بهو نبا ةياور ناف لف ريبزلا نب هللا دبع دنسم نم هلمج لب هببأ نع
 يللا نع ةبيتق ةياور وحن سنويو ثيللا نع ىور بهو نبا نأ ىراخبلا نع ىذمرثلا لقن دقو « بابلا لوأ

 لفسألا لبق 'ىلعألا برش صاب -۷
 ريب مصاخ » لاق ةر نع یره رلا ق ا ان ربخأ نا 25 انربخأ ”نادبع اشم ل ۱

 هياع لاقف . كع نبا هنإ : ئراصتألا لاق لا ٤ قسا ريب ر اي : يلب ءئدلا لافف « راصنألا نه الجر

 كلذ ىف تار بألا هذه بسحأف “ريب ئال لاقف .كيسمأ مث ردا هاما 5 ى رىزا سا : مالسلا

 2مم رجش ايف كوك ىتح نونمؤيال كرو الف {

 هنأكو « ىلوأ لوالاو «لفسلا لبق ىنهيمشكلاو ىوجلا ةياور ىف ( لفسالا لبق ىلعألا برش باب ) هلوق

 . ٠ لفسالا مث ىلعالا قسي نأ مب هللا لوسر ىضقف » ةصقلا هذه ىف بيسملا نب ديعس لسرم ىف عقوام ىلإ ريشي

 هدحو < ىلعألا ىنغتسي ىح لفسالل قح الو ٠ ىلعألاف ىلعألا مدقي كولم ريغ ليسم وأ ربت نم برشلا : ءاملعلا لاق

 ىييمشكلاو , رثكألا اذك( لسدأ مث ) ےلوق . هقلطي مث رادجلا ىلا عجريو هبرشتال تح ضرالا ءاملا ىطغي نأ

 « ءردجلا ءاملا غلبي مث ديبز اي قسأ » ىليصالاو ةمرركةياور ىف (غلبي تح ںیہز اي قسا ) هلق . « ءاملا لسرأ مث د

 ىعوتساو « كراج ىلا ءاملا لسرأ مث رمعم نع رخآ هجونم ريسفتلا ىف داز « ءاملا ركذ رذ ىبأ ةياور نم طقسو

 « هقح ذئنيح نيبزال ىعوتساف » حلصلا ىف بيعش ةياور فو « ىراصنالا هظفحأ نيح محلا حيرص ىف هقح ريبزلل

 هنأك ىعولا نم وهو ‹ فوتسا ىأ ىعوتسا هلوقف « ىراصناللو هل ةعس هيف أرب نيبزلا ىلع راشأ كلذ لبق ناكو

 نوكت نأ هبشي ةدايزلا هذه : ىباطخلا لاق < هيضغأ ىآ ةلاشملا ءاظلاو ةلمبملاب ةظلحأو هلوقو « هئاعو ىف هل هعمج

 نكل : تلق . نايبلاو حرشلا ىنعم نم هل ربظيام همالك نم ثدحلاب لص نأ هتداع تناكو « ىرهزلا مالك نم

 ىناطحلا لاق . لاهحالاب جاردالا تبي الو ‹ كلذ نيجبرام درب یح ادحاو هلك همكح نوكي نأ ثيدحلا قف لصآلا
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 للعم یبا نل د نابضغ وهو کاملا کذب نأ هیپن عم  هبضغ لاح ىف ىراصنالا ىلع هي كح امو : هديغو

 طخلا لاح كلذ نم هتمصمل نومأم يب ىنلاو , طلذلاو أطخلا نم مك ام لا ىلع فاخي اسم

 نييدكلا ىلا ىلعألا برش صاب - ۸

 نع باش "نبا ىنثدح لاق جب رج ةنبا یر لاف یار ملا ديزي زب كاع انتبخأ د ا - ۷

 لاقف « لخنلا هب تسلا را نم_جارش ىف ريبألا مماخ راصنألا نم الجر هنا  هئّدح هنأ يبا ناور

 . كحك نبا ناك نأ: ئراصنألا لاقف . كراج ىلإ هلسرأ م - فور اب افزا قا : لب هللا لور

 هدب “لا لاقف . هح هل 'ىعوتساو ربا ىلا الا عير و سا قا : لاق مل. بَ هلا لور هجو نواف

 : باهش نبا ىل لاقف . ( مهنيب رش اف كوك ىتح نونمؤي ال كيرو الف ) "كلذ ىف تأ ةيآلا مذه نإ للو
 ىلا كلذ ناكر « ردا ىلإ مجرب 0 سبحا مث ,قسا» ل ”ىبنلا لوف * ارل راصنألا تّردقف

 ` نيبمكلا

 هلوق ٠ بابلا رخآ ىف ایس اک كلذ ريدقت نم ىرهزلا هاكحام ىلا ريشي ( نيبعكلا ىلا ىلعألا برش باب ) لق

 عیمج ىف هانطبض اذك ( فورعملا, همأف ) لوق . « مالس نبا وه د تقولا ىبأ ةياور ىف داز (د انثدح)

 مالا لعف ظفلب هنأ ىنامركلا ىكحو « ىوارلا مالك نم ةضرتعم ةلج ىهو , سالا نم ضام لمف هنأ ىلع تاياورلا

 .هأ برشلا رادقم ىف مهيب ترج ىلا ةفورمملا ةداعلاب هر هانعم : ىباطخلا لاق دقو « هيفام مدقت دقو دامإلا نم

 ابلثمو « ةروكذملا بيعش ةياور هيلع لديو « راوجلل ةاءارم طسولا سالاو دصقلاب هرمأ دارملا نوكي نأ لمتحيو

 ىف ىراخباا جرت اذهبو ‹ حاصلا ليبس ىلع هقح ضعبب حاسي نأ الوأ ءم هنأ ىف رهاظ وهو « ريسفنلا ىف رمعمل

 اليلد هيف نأ ىباطخلا یکحو .هب حو مكحلا ىصقتسا كلذي ىراصنالا ضرب مل اءلف « ةحلصملاب مامالا راشأ اذإ حلصلا

 نسل ارا لبسألا مدقف ءاش نيرمالا ىأب كحي نأ لصالا ىف هل ناك هنال : لاق . هكح کاج ا خسف زاوج ىلع

 بقعت و « هرجز ىف غلبأ كلذ نوكسيل ىناثلاب مكحو لوألا هككح نع عجر هقح عضو» مصخلا لبج ايلف « راوجلا

 .هبقاع كلذ مصخلا لبقي مل ملف ءالوأ هب ىمأ ام ناك کلا لب ليقو : لاق « هنايب مدقت اک الوأ محلا تبشي مل هنأب

 ىلع ةيدفاشلا نم غابصلا نبا قفاو دقو . ها لاومالاب ةبوقملا تناك امل كلذ نإكو هنم ردبام ىلع ايناث هب هيلع مح اب

 حيرض ىف هقح ريبزلا ىعوتساو » هلوف ال ‹ ىرت م كلذ ىبأي ثيدحلا قرط قايسو , رظن هيفو « ريخالا اذه

 كرتي نأ الوأ ديبزلا رمأ هلأ ىلع لاد قرطلا عومجف « ريدفتلا ف رمعمو حلصلا ىف بيش ةياور ىهو « كحل ا

 هلوق . ثيدحلا ىوار حرج نبا وه لئاقلا ( بابش نبا ىل لاقف ) هلوق : هقح عيمج قوتي نأ ايناثو , همح ضعل

 اوأر U منأ ىنعي ( نيبمكلا ىلا كلذ ناکو ) هل م صاخلا ىلع ماعلا فطع نم وه ( سانلاو زاسنالا تردقف )

 قاقحتسال ارايعم كلذ اولمإ نيبعكلا حلبي هودجوف ةصقلا هيف تعقوام اوساق رضقلاو لوطل اب فاتخم ردجلا نأ

 هب دارملا : ةيعفاشلا نم نيرخأتملا ضءب لاقو . هتيحان نم ءاملا ًادبم نوكي نم إنه لرالاب دارملاو ؛ لوآلاف لوألا
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 ىلا كسمي نأ ركح ا نأ ىلع دوما : نيالا نبا لاتو . دارملا وه سيلو ءاملا ىرج ىلا برقأ نوكي نم لوألا نأ

 | كسميف ‹ ةفلتخ ىضارألا : ىربطلا لاقو . كارشلا ىلاف عورزلا امأو : لاق ءرجشلاو لخنلاب ةنانك نبا هصخو « نيبعكلا

 هئافيقسا دعب لوألا لسري له : كلام بامصأ فلتخاو . نيع ةعقاو ريبزلا ةصق ىف ىذلا نال « اهيفكيام ضرأ لكل

  عقو دقو . لعأ هللاو ةجاح هب هل قبب مل اذإ هلعو « ريظأ لوالاو ؟ نيبعكلا ىلع داذام هنم لسري وأ « ءاملا ميج

ليسم ىف ىضق مب هلا لوسر نأ ءأطوملا د ىف ركب: ىبأ نب هللا دبع لسرم ىف .
 لي ىتح كسم, نأ بنيذمو دوزيم 

 . ..« ءاد اهدمب واولا نوكسر يالا مضو ءاملا نوكسو هلوأ حتفي دوزهمو . لفسألا ىلع ىلعألا لسري مث ؛ نيبعكلا
 ٠ «ىنطترادلل كلام بئارغد ىف ل وصوم دانسا هلو ..ةئيدملاب نافوزعم نانداو :ريغصتلاب نون و ةمجعم لاذب بنيذهو

' 
نع هببأ نع بيعش نب ورمع ثيدج نم ىربطلاو هجام ناو دواد وبأ هجرخأو ؛ رك احلا هحضصو ةشئاع ثيدخ نه

 
.٠ 

 .ضعم نع ىور مث , لوصؤم رخآ دانبساب لسرملا ثيدحلا اذه قازرلا دبع جرخأو « نسح امهم لكدانسإو هدج

 نم قبولا ىور دقو . هأ نيبعكلا ىلإ كلذ ناكف « ذج لا غلبي ىتح.ءاملا سبحا.د هلوق ف انرظن : لاق ىرهزلا نع

 كلذ ناكف « ردجلا ىلا عجرب ىتح ه هلوق ىف اورظن : لوقي ىرهزلا ريغ تعمس : لاق رمعم نع كرابملا نأ! ةباور 0

 نم ةع هنأ حي رج نبا نيب دقو < قازرلا دبع ةياور ىف هلسزأف ځرج نبا نم كلذ عم ارمعم نأكو . نيبعكلا ىلإ

 باوصلاو «هنم كش وهو «نيبعكلا ىلا وأ ردجلا ىلإ ءاملا سبحا , قمح نب نمحرلا دبع ةياور ىف عقوو . ىرهزلا
 اذه ىلا راشأ هنأكو « نيبعكلا ىلا ىأ « ردجلا ىلا , هلوق ىنعم نأ ةيمفاشلا نم ىشاشلا ركذو . جي رج نباهاورام

 فو . هدحو ىلمتسملا ةياوز ىف انه اذك ( لصالا وه ردجلا ) هلوق ٠ بمكلا افدارم ردجلا سياف الإو ٠ ريدقتلا

 هل سيل نكلل « هب قحأ ومف كلمتال ىلا لويبلاو ةيدوألا هايم نم ءیش ىلا قبس نم نأ مدقت ام ريغ ثيدحلا اذه ٠

 , هيلا دشريو هب مأيو نيمصخلا نيب حلصلاب نيشي نأ رك احلل نأ هيفو . هيلي ىذلا نع ءاملا سبع نأ یتا اذإ

 هل هجوت نمل قحلاب محي نأو « ايضارتي مل اذإ هقح قحلا بحاصل قوتسي اجلا نأو . ىضر اذإ الا هب همزلي الو

 ىلع صيصنتلا ىف ةغلايم ريغ م هدوصقم هلع: مفي اب مصاخلا نم ءافتك الا هيفو . قحلا بحاص هلأسي ل ولو

 لدتسي نأ نكمرو , هتبقاعمو اج ا ىلع ىنج نم خييبوت هيفو . هتافص عيدي هرصح الو ىعذملا ديدحت الو ىوعدلا .

 بقاعي مل ام]و ٠ عرشلا ةمرح كته ىلا دؤي مل ام كلذ لحم نكل ء هب قلعتملا ريزعتلا نع وفعي نأ مامالل نأ ىلع هب - ٠

 ادهم نأ سائلا ثدحتبال ٠ نيقفانملا نم ريثك قح ىف لاق اک« سانلا فيلأت نم هيلع ناكا! ةصقلا بحاص قلي ىنلا ٠

 . قيدنذ ةلتق لستفل هتعيرش قح ىف وأ لِي ىنلا قح ىف دحأ نم اذه لثم ردص ولف : ىطرقلا لاق « هباحصأ لقي

 e 0 ۰ لعأ هللاو ٠ ءالعلا نع هوحن ىوونلا لقنو

 | هالا یت لضق صاب - ( .٠
 ٠ هللا ضر ةريره ىبأ نع ملاض ىنأ نع ى نع كلام اف ربخأ فسوب نب ثلا دبع انشر - مج

 ١ اذن جرخ ءا مب رشف ارب رف 2 ”شطتلا هيلع "دتشاف یش ”لجر انيب » لاق هَ وللا لوسر نأ نع 00
 سس ف 6 ماعلا راو ب سا 0 ا ا مسخ و

 ٠ گم م هنغ الف : ىف ملي ىذلا لثم اذه علب دقل : لاقف « شطعلا نمر ىرثلا لک أي تعلی باكب وه



 كل ْ ش Ae >Y كيدملا

 ىف : لاق ؟ اأ _مامجلا ىف انل "نإو هللا لوسراي :اولاق . هل رئدَف هل هللا ركن «باكللا قفار « هيب

4 ری نع لس 7 "مب رلاو ةئ ا هات ۰. رجأ ةبطر ديك لک
 ش دايز 

TT 2 ىبأ نبا نع رم 7 مان اند ميس نأ نب اشم ٠ nيضر ركب یا تنب ءامسأ نع  

 ٠ اذاف ؟ مهغم انأو بر ئأ "تلق ىتخ راتلا ىنم ْتَنَو : لاقف ف وسكسلا ةالص لض ب للا "نا « امعبع هلل

 ١ ٠ « طوج تنام ىتح اهتّسبح : اولاق ؟ هذه ”نأشاد.: لاف : ةكره اشاد - لاق هنأ تیس ن ةأزما

 لور "نأ اهن هلا يضر رع نب رفا دبع نع رق نع لام ىتادج لاق لماما شو ا ١
 : فأ لاو -ولاقف لاق ءترانلا امف تاخ دف ءاعوج“ تنام یتح امنسبح ةكره ىف .ةأ رما تبدع د لا لَ للا ٠>

 000 6 ضرألا شاشخ نم تاك أف اهتلسرأ تنأ الو امتنع نوح اهتيقس الو اهيمتطأ تنأ ال ٠
 A ١ تدم دعا يم TA يبتسم راك | لل الام ىف هافرط 906 ثيدحلا ]

 لاقل ىف داز ءارغصم ةلمبملاب ( ىم نع ) هلوق . كلذ ىلا جاتحا نم لكل ىأ ( .املا قس لضف باب ) هلق
 . «ناسلا راما ىف از ( اص ىبأ نع) هلوق . « ماشه:نب نراحلا نب نخرلا دبع نبا ىأ ء ركحب نأ لوم

 لجد ايب هملاظملا ىف لاق ( نمي ) و ..همسا ىلع فقأ مل ( لجر انبي ) هلق . ىراخبلا خيش الا نويندم دانسالاو ٠

 كلام نع بهو نبا قيرط نم هلو < ةالفب ىثع د كلام نع حور قيرط نم «تآطوملا » ىف ینطقرادللو « « قيرطب ٠

 ' ١ دتشاف ) هلوق . كالل ملاظملا ىف ةيئألا ةياورلا نم اذكو سم ةياور نم افلا هذه تطقسو ( نوطنقي ماذا إل

 ٠ ..شاظعلا : نيتلا نبا لاق.« « شاطعلا » لمتسملا ةياووف عقوو « أطوملا د ىف وه اذكو , شكل اذنك ( شطعلا هيلع

 الا اذه هنم ثدحي.شطعلا نأ ريق: ىلع حصي ليقو : لاق انه بسانم ريغ وهو ئورت الف برشت منغلا بيصي ءاد

 ١ لوق . ةرفغملاب ىزوج كلذلو ىور ىح :بلكلا قس لجرلا نأ هرهاظو  ءابأب ثيدحلا قايسو : تلق . ملاک
 ٠ ) ..هلاسل جرخأ بلكللا غ ؛ نيثلا نبا :لاقو « ءابعألا نم سفنلا افترا وه ءاحلا حتفب كبللا < ءاملا حتفب (.ثبلي .

 ( ... مدكي ىأ (ىرثلا لكأي ) هلق هيلجرو هيديب تحب اذإ لاقيو  ايعأ اذإ لجرلا ملو ءرئاطلا كلذكو شطعلا نم . ٠ ٠
 غلب اعأ حتفلاب ( لثم اذهغلب ) هلو . ىأرل ناث لوف سيل و , لاح امإو ةف ام ىهو : ةيدنلا ضرألا همفب ٠
 َ ىلأ نع رخآ هجو نم نابح نبا دازو « هبجوت نخ الو لثم مضب هطخت ىطايمدلا هطبضو « ىب غلب ئذلا لثم اغلبم ..

 ‹ هركتأو ىطم نزوب فاقلا حتفب نيثلا نبا هركذو « ىنعمو انزو دعصك فاقلا رکو ءارلا حتفب (قد مث) هلق

 + هلوق ٠ رشأو حصفأ لوآلاو ماللا لتعم لاعفاألا نم ناك انف نيعلا نوحتفي ىلع ةا ىه « قداشملا » ىف ضايع لاق و
eهلوق ١ ةرابطلا ف ىذم دقو « | اير هلعج ىأ. ةاورأ .ىح 5 حلاص نأ نع راثيد نب نأ ديع داز ) باكلا قسف)  

 نم وأ ةيريسفت «هل ضغف د لوق ىف ءافلاف ريخألا ىلعو « هلعفب هازاج وأ هلمع لبق وأ ةيلع ىنثأ ىأ ( هل هللا ركشف ) 0
e SERE E 



 ةاقاسملا بالك ۴ ىف

 عقوو . هتكشثالم دنع هب هازاج ام روظأ ىأ ءهل هلا ركشف » هلوق ىنعم : ىطرقلا لاقو . ماعلا ىلع صاخلا فطع

 ءالؤه نم ىمس ( ولات ) لوق . نابح نبا ةياور ىف اذكو « ةنجلا عدا هل نقف لدپ راند نب هللا دبع ةياور ىف
 ءىث ىلع فوطعم وه ( انل ناو ) لوق ء نابح نباو هججام نباو دمحأ هاور « مشعج نب كلام نب ةفارس نيلئاسلا
 هلق . ( ارجأ ) مثالا ىلإ ناسحالا وأ مئاببلا قس ىف ىأ ( ماما ىف) اذل ناو تركذاك أل ةد فوذع
 ىنعمو « ةيانك ومف ةايحلل ةمزال ةب وطرلا 8 ؛ ةامحلا ةبوطر دارملاو  ةيج ديك لك ىأ )رج جأ ةبطر ديك لك ف )

 نوكت نأ لمتعو « تنوي و ركذي ديكلاو < ةمح دبك لك ءاورإ ىف تباث رجالا أ «فودغردف نأ انه ةيفرظلا

 لاقو . ناويحلا عيمج ىف ماع وهو رجأ ىح ديك لك ىف ىنمملا : ىدوادلا لاق . ةيدلا سفنلا ف كلوةك ةيببس «ىف»
 « ديك لك ىف , هلوق امأو . بالكلا لتقب رمأ دقف مالسالا امأو « ليئارسا ىنب ىف ناک ثيدحلا اذه : كاملا دبع وبأ
 لاق اذكحو « هدرض دادزيل ىوقي نأ زوحيال ريزنلاكهلئقب رومأملا نال ‹ هيف ررضال ام مئاهبلا ضعبب صوصخف

 ديغو هماعط] هب قحتليو « هيقسب باوثلا لصحبف هلتقب رمؤي ملاموهو مرتحلا ناويحلاب صوص همومع نا : ىووألا
 نأب انرمأ نال لتفي مث قسيف ىنمي « همومع ىلع هزارجإ عنتميال : نيتلا نبا لاقو . هيلا ناسحالا هوجو نم كلذ
 امو . ةرابطلا باتك ىف كلذ ىف ثحبلا مدقت دقو بلكلا رؤس ةراهط ىلع ةب لدتساو . ةلثملا نع انمبنو ةلتقلا نسحن

 ۾ انآ باوجلاو ءال مآ هب ىدتقي نم ناک وه له ىردي الو سانلا ضعب لمف هنا : هب لدتسا نم ىلع درلا ىف لبق
 اذإ لب « مهنع ددو ام لكب ذخأت ال اناف انل غرش انلبق نم عرش نأ ىلع انعرف اذإ لب روك ذملا لعفلا درجمب جتحن
 نيلي وادم رفسلا زاوج ثددحلا فو . هب لالدتسالا حص ديقب هديقي ملو مع نا حدملا قابسم انعرش ماما هقاس

 0 اذإ هنال ء سانلا ىلإ ناسحإلا ىلع ثحلا هيفو . كالحلا هسفن ىلع فخ مل اذإ ام انعرش ىف كلذ لحو ٠ داذ

 نأ ىئبنيو ‹ نيكرشللل عوطنلا ةقدص زاوج ىلع هب لدتساو . ارجأ مظعأ للا قسف بلكلا قس ببسب ةرفغملا

 ىف ايوتساو مرتحلا ىدألاو ةميهلا نيب رمالا راد اذا اذكو « قحأ لاسم اف لم كانه دج وب مل اذل ام هلسحم نوک
 ىنأا ةأرملا ةصق ىف سمع نباو ركب ىبأ تنب ءامسأ ىثيدح بابلا ف فنصملا ركذ مث . لعأ هللاو « قحأ ىدآلاف ةجاحلا
 ىف اذه نم متأب ءامسأ ثيدح مدقنو « قلخلا هدب ىف هيلع مالكلا ىتأيسو < ل
 هاورو : لاق « أطوملا ىف هركذب درفت ىسيع نب نعم نأ ىنطقدادلا رك ذف رمع نبا ثيدح امأو . ةالصلا ةفص لئاوأ
 قيرط نم ليعامسالا هجرخأو . ٠ مهقرط نم هفاس مث « فرطمو سيوأ ىبأ ناو ىنعقلاو بهو نبا أطوملا ريغ ف

 ىلع تبقوع ةأرملا نأ ةرج نم ةمجرتال ةرهلا ثيدح ةبسانمو . ىنعقلا قيرط نم میعن اچ دار كفوو او نيف

 اشطع هلتقب رهؤر مل نم لتق ميرحت ىلع ثيدحلا لد : رينا نبا لاق . بذعت مل اهتقس ول اهنأ ءاضتقف ء ابقست مل اهترك
 الضف ةمالسلاب ىف 1ك نكلو قسلا باوث هيف سیلو ةره نك ولو“

 هلام وأ ةن راو ضومللا بداص "نأ ىأر ند اپ ٠#

aNأ » لاق هنع للا ىضر دعس نب لہ نع مزاح ی نع ززلا دبع انثدح ل  

 ٌمالغاي : لاق وراس نع مئايشألاو « موق ثدحأ وه مالغ وني نعو ء برف حقب لي للا وسر ا مد ملا م. قعر للخل



 و ۲۳۹۹ - ۲۳۹۹ ثيدحلا

A rE WNو  
 6 هاي | هاطعأف . هللأ لورا ددأ كنم ىع, رال ف ام 4 لاق ؟ حخايشألا ىطع نأ یل نذانا
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 "يضر ةريره ابأ تەم دايز نب دم نع ةه انت دع ردي انت دن راش ن د۶ اسو - ۷

 ت هک 7 4 71 2 3 ےس ۹

 لبإلا نم ةهيرتلا داذت ك ىضوح نع الاجر "ندواذأل ءوديب یس ىذلاو » لاق يفي لا نع هنع أ

 6« ضومحلا نع
 3 1 ١ ٠

 5 مز 3

 رياك نب ريثكو بوبأ نع رمعم انربخأ قارا دبع انربخأ دمع ن هلا دع شرج - ۸

 ا وس ضم ر. 2 37 0 -

 8 ا مساري 2ر ا 8 - 2-5 ا 0 م حج - »5

 : اولاقف مهرج لوقو . انيعم اي تاكل تاما وم فرغت لوا : لاق وأ - ممر تک ر ول « ليعامسإ أ

 « من : اولاق . ءالا ىف کل یئحالو « مف : تلاق ؟ كدنع لز نأ نين ذأتأ

 ] F10 ¢ F11 FF ¢ ۴۳۹۲ : ىف هفارطأ ۲۴۹۸ ثيدحلا ]

4 o ت ۹ - يضر ةريره ىلأ نع نامنلا رحلاص ىلأ نع و رع نع نايفس انث لح دمع نب هلل دبع نحرص 

 دقل ةملس_ ىلع كح لجر : مهيلإ ظني الو ةمايقلا موي هللا ”مهماكسيأل ةثالث » لاق كم ”ىبلا نع هنع الا

 رلجر لام اب مطتقيل رم هلا لعب ةبذاك نيك ىلع فاح ا توک ھو 'ىلمعأ امم ٹک أ اهم 'ىلععأ

 . « كادي لمعت ملام لضف تمن كىلضف ةكلعنمأ مويلا : هلا 'لوقيف هئام لضْ منم لجرو ٤ لم

 كو ىلا هب "لمي حلاص ابأ "مهم ورع نع  ةكرم ريغ ۔ ایف انت ادح : لع لاق
 لہس ثيدح اهدحأ : ثيداحأ ةعبرأ هيف ركذ ( هئاع قحأ ةبرثلا وأ ضوحلا بحاص نأ ىأر نم باب ) هلوق

 ناكف ‹ حدقلاب ةبرقلاو ضوحلل اقام ةرهاظ ةمجرتال هتيسانمو ؛ باو ةيئام لبق هيلع مالكلا مدقت دقو دعس نبا

 نم لا نأ الإ ثيدحلا ىف سيل : لاقف بابملا ىلع' اذه نخ دقو . ايقسو ابرش هيف فرضتلاب. قحأ حدقلا باص

 . هسولج درج حدقلا ىفام نعإآلا قحتسا اذإ هنأ ىراخبلا دارم نأب ريثما نا باجأو ٠ حدقلاب هريغ نم قحأ

 ب ىنلا ضوح ركذ ىف ةريزه ىلأ ثيدح اهيئاث ؟ هليصحت ىف ببستملاو دملا بحاص هب صتخمال فيكف هب صتخاو

 « ندرطأل ىأ ةلمج» مث ةمجعمب «ندوذأل د هلوقو . قاقرلا باتكن م ىوبنلا ضوحلا ركذ ىف هيلع مالكللا ىتأيسو

 « ذاوجلا ىلع لدي كلذ ركني ملو هضوح نع هريغ لب ] درطي ضوحلا بحاص نأ هب هركذ نم ةجرتلل هتبسانمو

 رینملا نبا هبقعتو « هب دا نکو هل يذلا لإ ضوحلا ةفاضا ةبج نم ةبسانملا نإ : لاقف أضي أ بابملا ىلع قخ دقو

 بحاصل زاج اف « لبإلا نم ةبيرغلا داذت اك » هلوقب لدتسا امنإو « ةرخآلاعئاقو ىلع لزنت ال فيلاكذلا ماكحأ نأب
 هددوأ « مرزمزو رجاه ةصق ىف سابع نبا ثيدح اهثلاث . هضوحي قحأ وهو الإ هضوح نع هريغ لب] درط ضوملا

 قح الو » اهياع اولزن نيذلا املوق ةبج نم ةمجرتلل هتبسانمو « ءابنالا ثيداحأ ىف الوطم ىتأيسو « ًادج ارصتخم
 هكلم ضرألا نم ةالف ىفءام طبنأ نم نأ هيف : ىباطخلا لاق . كلذ ىلع مب ىنلا ررقو « معن اولاق ء ءاملا ىف كل

 . ةوكلمتيال نأ مهلع رجاه تطرش امنإو « هنع ىغتسا اذإ هلضف عمال هنأ الإ « ءاضرب الإ هريغ هيف هكراشي الو



 .ةاقاسملا باتك ب ۲ ا 21

 نبا نم هعئف قيرطلاب ءام لضف هل لجرو : هيفو باوبأ ةعبرأ لبق رخآ هجو نم مدقت دقو ةر ره ىبأ ثيدح اهعبار
 0 ءمأ مويلا هلل لوقيف هئام لضف عنم لجرو د قبرطلا هذه ىف لاتو « ليبسلا

 هلوق نم اضيأ ذخوؤيو 2 لصالاب قح ۳ أ هنأ ىلع لدف لضفلا هعنم ىلع تعقز ةيقاعملا نأ ةج ةيج نم ةمجرتلل هتبسانمو

 كلملا دبع ىنأ نع نيثلآ نبا ىكحو . هريغ نم هب قحأ ناک هاب را نأ ميغ نق كاد لست ل

 هزاح امة دربال اذهو « اظ بصاغ هعئم ىف وه امألو هرفح نم تول پلا نأ ديري هلماو « هانعم خي اذه : لاق هنأ

 لمعت امد ىنعم نوكيو « ناشطعلا ىأ ةفثلا بحاص ن نم اهعنمو اهرفح وه نركي a لاق . هلمعو

 انثدح ىلع لاق) هل ٠ لعأ هللاو ءىش ىف باہلا نم سيل ريخآلا ىأ اذهو : لات «هتجرخأ الو ءاملا عينت مل ىأ « كادي

 هلصو ىذلا نوكل لوصوملا حمص هنكل و « اريثك ثيدحلا اذه لري ناك نايف نأ ىلا ريشي ( حلا ةرم ريغ نايفس

 سنوي نب دمحو ريزولا ىبأ نب دحمو سنوب نب نمحرلا دبعو ىوزذخلا نمحرلا درع نب ديعس هعبات دقو « ظافحلا نم
 نب ناوفصو « هنع لم هجرخأ دقانلا ورمع انضمي هلصو دقو : تلق . مريغ هلسرأو : لاق « ىليعامسالا هلاق هولصوف

 نإ ماكحالا باتكح ىف نتملا قايس ىف فالتخالا نم عقوام ىلع مالكلا ىتأيو ؛ هقيرط نم نابح نبا ءجرخأ خاص
 ىلاعت هلا ءاش

 هالي هاوسرو رف الإ حال ساپ ۱١

 ولا دبع CE لا ديب نع باش نا, نع نو ن £ "شيلا انثدح ركب ' نب ب ازم — ۷°

 "لإ حال د لاق اک ر ن ا فا نأ ا نا وز نابع نا نع ًةبتع نا

 2 راو ”فّرشلا یھ رع ناو يقذلا ( ىح - ىلا 'نأ انب : لاقو .¢ لوسراو ُث

 [ ۳۰۱۴ :ىف هفرط ۲۴۷۰ ثيدحلا ]

 ثيدحلا ىنمم لمتحي : ىعفاشلا لاق « ديم ريغ نم ثيدحلا ظفلب مجرت ( هلوسرلو هتل الا ىمح ال باب ) هلوق
 ىنلا هيلع هامحام لثم ىلع الإ هانمم رخآلاو ٠ لي ىنلا هاح ام الإ نييلسلل ىمحي نأ دحأل سيل امهدحأ : نيئيش

 وهو وے هللا لوس ماقم ماق نمي ىحلا صتخم ىناثلا ىلعو ؛ ىمحي نأ هدعب ةالولا نم دحال سيل لوألا ىلعف ٠ يَ
 ىلا برقأ لوألاو « ىناثلا مدنع حجارلاو ؛نيلوق نيتل أسمملا ىف هل نأ اذه نم ىعفاشلا باحعأ ذخأو . ةصاخ ةفيلخلا
 ةصوصخم ضرأ ىف ىعرلا عنم ىحلاب دارملاو ؛ لي ىنلا دعب ی رمع نأ ىتأيس اب لوآلا اوحجر نکل ظفللا رھاظ

 ةباورو « ىليالا ديزي نبا وه ( سنوي نع ) هلق . الثم ةقدصلا مثابب ىعرب ةصوصخ مامالا اهلعجيف تاحابملا نم

 ىملا لصأ (ىمحال) هلوق . نايباصو نايعبات دانسالا فو « باهش نبا هخيش نم عم دق هلال نارقألا نم هنع ثيللا

 نم هامح هت وص ىبهتنا ثيح ىلاق لاع ناكم ىلع اہک ىوعتسا ايصخم الزنم لز' اذإ ناك مهنم سيئرلا نا برعلا دنع

 ا هانعمو « حابما فالخ وهو ىمحلا ناكملا وه ی ماو , هاوس اف هديغ عم وه ىعر.و هريغ هيف ىغرب الف بناج لك

 دنع حجرالاو « اهريغ علم و ةصوصخم شاوم هاعرتف *دلكلا هيف رفوتيل تاوملا كلذ نم ءايحإلا نم عمم نأ

 . نيملسملا ةفاكب رضيال نأ اقلطم زاوجلا لحمد “م ءلاقألا ةالو هب قحلأ نم مهنمو « ةفيالاب صتخي ىحلا نأ ةيعفاشلا

 نج صخأ محلا ناف امني قرف بشت كارل ءايح] ىف مامالا نذإ طارتشا ىف هبهذل ىواحطلا هب لدتساو



{a ۰ F1 نفي . ثيذحلا 

 ديثكلا تاوملا نم ىمح ام ىلا ىحلاف ؛ ةضراعم نيثيدحلا نيب سيل : ةيعفاشلا نم ىروجلا لاق . لأ هللا ءايحإلا
 ىلا ضرأ دمت امنإ و . اقرتفاف ةلماش هيف نيملدسلل ةعفنم الام حابملا ءاحإلاو « ةيلهاجلا لعفك ةصاخ هسفنا بشعلا
 ىنلا نأ انغلب لاقو ) هلو . ةماعلا ةعفنملا نم اف امل ماعلا هشت اهنكسل ؛ دحال كلم اهيف مدقتي مل امئوكل اتاوم
 هيلا روكذملا دانسالاب لوصوم وهو « باهش نا وه لئاقلاو « رذ ىنال الإ ةاورلأ عجب اذك ( عيقنلا ىح ب

 لوصوملا ركذف باهش نبا نع سنوي نع بهو نبا قيرط نم دواد وبأ هجرخأ اذكهو «لضعم وأ لسرم وهو
 فذصملا ىراخبلا مالك نم هنأ حارشلا ضعب نظف « لا انغلب : هللا دبع بأ لاقو » رذ ىلأ دنع عقوو « اعيمجلسرملاو

 ش رکذف هيف ىراخيلا خيش ريكب نب ىحب نع ناحلم نب مهاربا نب دحأ قيرط نم ىليعاقمالا هج رخل دقف كلذك سيل و

 نم هجرخأ هناف « طيب هجرختسم ىف مما ىبأل عقوو « دواد وبأ هجرخأ ا” باوصلا ىلع اعيمج لسرملاو لوصوملا

 سيل و « عيقالا ىه ه هلوق وهو لسرملا نئملا ىلع لوصوملا دانسالا ىف رص:ةاف ىليعامسإلا هنم هج رخأ ىذلا هجولا

 نم روصنم نب ديعس هجرخأ دقو . مدقت اک ىرهزلل غالب وه امنو « بعصلا نع سابع نبا ثيدح نم اذه
 ىراخبلا نع لقثو ديعس قيرط نم قبمبلا هجرخأو « نيثيدحلا نيب اعماج ىرهزلا نع ثراحلا نب نمحرلا دبع ةياور

 ىنلا نا و ربع نبا ثيدح نم ىور مث ؛ هغالب نم یی ىرهزلا لوق نم عيقنلا ىمح هلوق نال : قببلا لاق « مو هنأ
 هلوق هقيرط نم دمحأ هجرخأ اذكو « فيعض وهو ىرمعلا هدانسإ ىفو « هيف ىعرت نيدلدملا ليخل عيقنلا ىح هَلْ
 ةئيدملا نم اعرف نيرشع ىلع وهو ؛ ةدحوملاب لاقف هفمص مهضعب نأ ىناطخلا ىكحو ‹ ةحوتفملا نونلاب ( عيقنلا )

 ثيدحلا فو « ءاملا هيف عقنتسي عضوم لك عبق لصأو « هئطوم ىف بهو نبا كلذ ركذ لايمأ ةينام ىف ليم هردقو

 ىلا هيف ىذلا عيقنلا ريغ هنأ رورشملاو « ةنيدملاب ةرارز نب دعسأ هيف عمج ىذلا عضوملا وهو تامضخلا عيقنلا ركذ

 وه ( ةذبرلاو فرشلا ىمح رع ناو ) هلق . حصأ لوالاو لاق ؛ دحاو امهنا لاق مهضعب نأ ىزوجلا نبا ىحو

 نم داہج لا رخاوأ ىف ىتأيس اك سمع نم ىحلا عوقو تبث دقو ‹ اضيأ ىرهزلا غالب نم وهو , لوالا ىلع فوطعم
 « روش ا ىف ءاف اهدعب ءارلاو ةمجعملا حتفب فرشلاو . ثيدحلا « ىحلا ىلع هل لوم لمعتسا رمع نا » ملسأ قيرط
 اذكو : لاق ءارلاو ةمجعملا حتفب بهو نبا أطوم ىفو لاق < ءارلا رسكو ةلمبملا حتفب ىراخبلا دنع هنأ ضايع ركذو

 فلالا هلخدت الو ةكم برقب عضوم وف فرس امأو ؛ باوملا وهو هحلصأ وأ ىراخبلا ةاور ضعب هاور
 نبأ ىور دقو « هطبض مدقت ةنيدملاو ةكم نيب فورع» عضوم ةمجعم لاذ اهدعب ةدحوملاو ءارلا حتفب ةذيرلاو « ماللاو

 ةقدصلا منل ةذيرلا ىح رمع نأ ربع نبا نع عفان نع حيمصص دانساب ةييش ىلأ

 راهشألا نم با وادا يقسو سالا برش باپ - 5
 نع رنامسلا حلاص ىبأ نع لأ نب ديز نع نسل ”نب كلام ان ربحا ا نب ها دبع اشو س

 56 3 33 ۴ 8 مل د ك
 امأذ . دزو لجر ىلعو <« رتس لجو« وأ لجرا ليما 0 لاف قيم قا لور نأ هنع هلا ىضر ةريره ىل

 رجرلا نم كلذ اهلّيط ىف تباصأ اف « ةضور وأ _جرمت ىف اهل لاطأف ولا لبس ىف امير لجرف ٌرجأ 4 ىلا
 رتاندح ايكادرأو اهراثآ تناك نيف رش وأ رَ تكاتساف ايل مطقا "هنأ ولو ¢ رتانس> هل تناك ةضوراا روأ

e .ف ل سال. هس عم 0 *  

 لجرو . ”رجأ تذل ىف « هل تانمح لذ ناك تسب نأ درب لو هنم 'تبرشف رجب 'تكرم اهنأولو هل



 ةافاسملا باتك- ۲ ٤٦

 و

 ءاونرو ءايرو رغ اهطبر ”لجرو . تس < اذل ىعف اهروباظ الو امہ اقر ىف هلا ی < ساي 1 هم ًاقفعتو انش ام امطبر

 مذه الإ ىش اف ىلع لز ام : لاقف رجلا نع لطم هلا ' لوت لود رزرو كلذ ىلع ىبف ة مالسإلا لمأل و So ىلا
 سود 6# ل - مسد لم م 5-2 - "5" 2 2
 oy} ارش قرذ لاق لمعي نمو «هرب اريخ ةرذ لاقثم لمعي ند ) - داقلا ةعماجلا يالا

 ]9۳۰۹ > ۹1۴£ ۰ 2۹1۲ ۴۹1 ۲۸1۰ : ىف هفارطأ ۲۴۷۱ ثيدحلا ]
 سما هنا 2 2 او سيتا 7 ٠ث

 ديز نع ثعبنلا لوم 3 نع نم رلا دبع ىبا نب ةعيبر نع كلام ان” دح ليعامسإ انظرو - ۲

 اهصافع 'فرعأ : لاقف عقلا ن ,ء لان مثلَ هلا لوسر ىلا ”لجر ءاج » لاق هنع هلا یضر ىنهجلا دلاخ نا

 أ كيخألوأ کال م: , لاق ؟ را ةلاضن : لاق . ام أَ هلو ااش ءاح ناف ”ةنس افرع 2 امیاکرو

 اهالي ىتح رجشلا لك أتو ءالا“ درت «اهؤاذحو 2 امم ؟ اهو ئالام : لاق ؟ لبإلا ةلاضف لاق . بئذلل

 0 ا

 هيلع مالكا ىفأيسو ليخلا ركذ ىف ةريره ىبا نع امهدحأ : نيثيدح هيف دروأ مث « دحأ نود دحأ ابنم برشلاب
 نأش نم نأب رعشي هناف « قسي نأ درر لو هلم تب رشف ربنب ترم انآ ولو » هيف هلوق هنم دوصقملاو « دابجلا فالصفم

 تبف « ىلوالا باي نه هدد رجۇىف دصق ريغ نم كلذ ىلع رجأ اذاف < ام>اص كلذ دري ملو ءاملا بلط مئاهيلا

 هيف هلوق هنم دوصقلاو ءاحورشم اف ىف أيس و ةطقألا ىف دلاخ نب ديز ثددح امنا . ةقلطملا ةحابالا نم دوصقملا

 رجالا لك اتو ءاملا درت اهاذحو اهؤاقنس اعم د

 ٠ ةنع هللا ىضر مولا نب ريب زا نع هيبأ نع م اشه نع ”بسيهو انث دح دا 2 للعم اشم د YF س. ت 1 ے2 2 - 8 هم ْ

erنأ نم ريخ هجو اهم هلا فكيف ميف بطح زم ةمزج لايف لبس لأ نأ نأل کک نع ٠ 5 1 ر 5 5 مدرع  
5 2 + 

 ١ 5 ت نب ےک

 دبع لوم دبع ىلأ نع رباهش نبا نع ليقُع ن رد ثيل انك دح _ريكسب ن یی ل - ۶

 ا مت نأل د ل 8 لر لاق : : لوقي هنع ا یر ةريره ابأ مع هنأ ٍرْفوَع ب نحرا

 6ع “وأ ةيطعيف ادعا لا نأ نم ء "هل ريخ ه هروظ ىلع

(Yeشنا نا ىلربخأ : لاق مريخأ جج نا نأ ماش انتبخأ 'یسوم ن ملاش —  

 ”تبصأ » لاق هنأ مهن ءا ضر ربلاط أ نب , “لء هيبأ نع ىلع ہنر نيسح هيبأ رع ىلع نب رنيسح رن ىلع



 0W ۲۴۷٣ ب ۲۳۷۲ ثني دخلا
> 

 مو اپت 8 یر راش ل ۳ نا ير لاق« ردد مو مت ى و هللا رلوسر عم . اراش

 يضتسأف عاقنيق ی نەر ماص ىعمو ؛ هميبأل ًارخألا lle لأ نا ”ليرأ انأو راصنالا نم لجر باب دنع

 ! فرش رحاب الأ : تلاقف . ةي همم رتا كلذ ىف برشي باطلا دبع نب ةزمحو « ةمطاف ةو ىلع هب

 : بابش نبال تلق  امداك أ نم ةذخأ ےل ءاه رصاوخ ربو ءاهتمنسأ بخ ا ا اا َراثذ ءءاونلا

 رغم .ىلا نرظنف : هنع ا یر je لاق بارش 7 لاق اهم بهذ اهممنسا ب دق: لاق . مانّسلا ن رمو

 ىلع لخدن ۶ همها تقاطت# 4“ دز هعمو جر ریا هتربخأف راح ن در م كنف ها ”توتاف « ىنملظفأ
١ 

 تح نقي يلم هللا لوسر مجرف ! یئابال ديبع الإ من له : لاقو رعب ةزح مقرف « هيلع ظيفتف ةزح

 6 ربا مر لبق كلذو؛ pre جر

 قوموا هسبايو هبطر بشعلا وهو دم ريغب ةزمه هدعب ماللاو فاكلا حتفب ( ”الكلاو بطحلا عيب باب) هلق

 « صيصخمت ريغ نم اهنم تاحابملاب سانلا عافتنا زاوج ىف ىغرملاو بطحلاو املا كارتشا برشلا باتنكن م ةمجرتلا هذه

 ةكواع ضرأ ىف كلذ عقب ىتح هيلع قفتم ضرألا تابن نم التخالاو تاحابملا ىف باطتحالا ةحابإ : لاطب نيا لاق
 فنصملا هيف دروأ مث . ىلوأ هل ءايحإلاب كلم نآلف شاشتحالاو باطتحالاب كلم اذإ هنأ هبجوو « ةحابالا عضترتف
 , باطتحالاب باستك الا ىف بيغرتلا ىف هانعم ةريره ىنأو ماوعلا نب ريبزلا ثيدح اهمناثو اهلوأ : ثيداحأ ةثالث

 هنم دهاشلاو «بلطملا ديع نب ةرمح عم هي هيفراش ةصق ىف ىلع ثيدح امااث . ةاكزلا باك ىف امهءاع مالكلا مدقت دقو

 شاشتحالاو باطتحالا ذاوج نم هب مجرت ام ىلع لاد هناف « هعيبأل ارخذإ امہلع لمحأ نأ ديرأ انأو » هلوق
 ىلاعت هللا ءاش ا سلا ضرف ىف دامجلا باكر خآ ىف فوتسم هحرش ىلع مالكلا ىقأسسو

 _عئاطقلا بيسي - ٤
 هلا یضر اسنأ تممس لاق دیم نب یی نع ردیز نب داح انندح برح نب "نايل اشو - 5م“ دو

 نيرجاملا نمانياوخإل مق ىّتح : راصنألا و تاق « _نيرحبلا نم عقب نأ هب ر هللا لوسر دارا » لاق هنع

 « یوق یت > اوريصاف « را ىذا نورس : لاق . انل مليت ىذلا لثم

 eve) سا ۲۴۳۷۷ : ىف هفارطأ ۲۳۷۹ ثيدحلا ]

 شعب مامإلا هب صخب أم هب دارااو« ةعمطق هل امتاعج اضرأ هاعطق لوقت ةعرطق عج ( عئاطقلا باب )ەل

 تاوملاب عاطقالا صاصتخاو . هئامحا ىلإ قبسي مل نع هئايحاب ىلوأ ريصيو هب صتخيف تاوملا ضرالا نم ةيعرلا

 : لاق « كلذل الهأ هارب نمل ايش هللا لام نم مامالا غي وست عاطقالا نأ ضايع ىكحو « ةيعفاشلا مالك ىف هيلع قفتم

 هل لمحي نأب امإو « هرممسف هايإ كلم نأب امل هزوح ام هاري نمل اهنم جرخي نأ وهو « ضرألا ىف لمعتسيام رك أو

 . هركصذ انباعصأ نم ادحأ رأ ملو « اعاطقإ اذه اننامز ىف ىمسي ىذلا وه ىناثااو : ىبسلا لاق . ىهتتا ةد» هتلغ



 ةاقاسملا باتك-(؟ ١ ظ 3 ۸

 ضعب مامإلا صيصخت زاوج ىف فالخلا نن ىعرذألا ىعداو . ىربطلا بحنا مزج اذبيو . ىهتنا كلذب ةبقرلا كلمالا هنكل « رجحتلا صامتخاك ص اصتخا كاذب عطقلل لصحي هنأ ىبظي ىنلاو : لاق  لكشم ىف قيرط ىلع هحيرختو ٠
 هجو نم قبولا عقوو < ىراصنألا وه ( ديعس نب ىحب نع) هلو ٠ لأ هللاو كاذل اقحتتسم ناك اذإ ضرأ ةلغب دنجلا

 نم مطقي نأ لِي ىنلا دادأ ) هلوق ٠ ىحي نم دال ثيدحتل اب حيرصنلا هيف ىراخبلا خيش برح نب .ناجلس نع رخآ ٍ

 نيرحبلا مل عطقيل د ليعامساللو « نيرحبلا مل عطقيل رامنالا امد » قهببلا ةياور فو : راصنالا ىنعي ( نيرحبلا
 راصن الا اعد » ظفلب ىع نع ريهز قی رط نم ةيزجلا ف فصال ىتأيسف « داح نم هيف كدلا نأكو « اهنم ةفئاط وأ

 هنأ هرهاظو « نيرحبلا مهل عطقي نأ ىلإ » ىحي نع نايفس ةياور نم راصنألا بقانه ىف مهو ؛ نيرحبلا مهل بتكمل
 هوكل تنل اهم تاوملا دارأ هنأ لمت : ىباطخلا لاقف ؛ كاذب دارملا ف فاتخاو . اماطقا مل اهلعحي نأ دازأ
 بقعتو . اهمسقي لف اهضرأ كرت ناكهنال . سلا نم هقح ىف نکل ابنم ماعلا دارأ نوكي نأ لمتحو ‹ ءايحإلاب
 هبو « اهتبزج لوانتب مهصخم نأ دارأ هنأ دارملا نوكي نأ لمتحيف « ةيزجلا باتك ىف ىنأ يس اک احلص تحتف اهنأب
 ام : نيثلا نبا لاقو . كلمت الف مقال حلصلا ضرأ نأب لاطب نبا همجوو « لوةرق نباو ىضاقلا ليعامسا مزج
 دقو : لاق . دهاعم الو لسم قح نم عطقي الو ءىنلا نم عطقي ان]و « راقع وأ ضرأ نم ناك اذإ اءاطقا ىمسي
 ىعفاشلا هجرخأ ام ىلإ ريشي ةنأك  ةنيدملاب رودلا يقرب هعاطقإ لمح ىتاثلا ىلعو ؛ كيلمآ ريغو اكيلم عاطقالا نوكي

e,ماضرب راصنالا دود ىف نيرجابملا لزنأ ىنعي « رودلا عطقأ ةنيدملا مدق ا! ملي ىتلا نأ د یلارطلا هلصو  
 ىنب لاومأ نم اضرأ ريبزلا عطقأ يلب ىنلا ناد ركب ىبأ تنب ءامسأ كثيدبح ننخلا رخاوأ ىف ىأيسو . یہا
 ىذلاو . لعأ هللاو زاجلا ليبس ىلع اءاطقإ اهياع قلطأو امايإ ةكلم هنأ رهاظلاو . مهالجأ نأ دعب ىنمي « ريضنلا
 ةيزجلا وهف مهيلع كلذ ضرع موي زجانلا امأ ني رحباا نم لصحي ا راصنالا صخب نأ دادأ مب ىنلا نأ ىل رهظي
 ىف كلذ لقلب هنم عقو دقو ءاضيأ ضرالا جارفع حوتفلا تعقو اذإ كلذ دعب امأو « ابيل اوم لاص اوناك مهنال
 كلذ رجن ربع دبع ىف تحتف املف < مهاربا تيب ىرادلا امم هعاطقإ ام « ابحتف لبقو ابحتف دعب ضارأ ةدع

 دعس نبا اهركذ ةروهشم هتصقو « كاذب قلب ىنلا نم باتيك مهديب و « ةيقر هتنبا نم هتيرذ ىديأ ىف رمتساو « مقل
 كلذ نكي ملف » قببلا ةياود ىف داز ( انا عطقت ىذلا لثم ) هلق . امهريسغو « لاومالا باك » ىف ديبع وبأو
 : لاقف لاطب نبا برغأو « اذه ىل ىنلا بابلا ىف ىلا ثيللا ةياور ىف ا ذئموي حوتفلا ةلق ببسب ىنعي « هدنع

 ةزمملا حلتفب ( ةرثأ ىدعب نورتس ) هلوق . ديضنلا ىب ضرأ نيرجاهملا عطقأ ناكهنال كلذ لعف دري مل هنأ انعم ْ
 لاومالاب راصنالا نع شيرق نم كولملا راثئتسا نم عقو ام ىلا كلذب هل راشأو ‹« رووشملا ىلع ةثلثملاو

 نإ راصنالا بقانم ىف فوتسم هيلع مالكلا ىتأيسو « تلي هتوبن مالعأ نم وهف كلذ ريغو ءاطعلا ف ليضفتلاو
 ىلاعت هللا ءاش

 عئاطقلا ةبانك بإب —

 تراصنألا إب ىنلا اعد » هنع ثا ىضر نوا نع رايس نب ىب4 نع ”ثيرألا لاقو س ۴۷۷

 دنع كلذ نكي لف ءال رشبرق نم اننا وخإل بك اف تامف نإ ها لو دراي : اولاقق « نیر حباب مل مطقيل



 1 0 ۲۳۷۹ - ۲۴۷۷ ثيدحلا

 0 ىفوقات ىتح اورصاف « هرْثأ ىدعب نورس نإ : لاق ٠ ب ینا

 هدأ مل ( ثيللا لاقو ) هلق . هنع عارنلل امفد عطقملا ديب ةفئوت نوكتل ىأ ( عئاطقلا ةباتك باب ) هلوق
 نع هذخأ هنأكو : ميعت وبأ داذ ؛ لوصوم ريغ ثدللا نع هدروأ : هريغو ليعامسالا لاق . هقيرط نم الوصوم
 اهبتأب بيجأو « اہف ةباتكلل ركذال ثيألا باور نأي فنصملا ىلع ضرثعاو . هنع ثيللا بتاك اص نب هللا دبع

 ةيرجلا ىف هدنع هنأ مدقت دقو « قرطلا ضعب ىف دريام ىلا ةراشالا ىف هتداع ىلع ىرج هنأبو « ىتاثلا قشلا ىف ةروكذم

 راصنالل ةرهاظ ةليضف ثيدحلا ىفو . معأ هللاو ديعس نب ىحي نع ةيواعم ىبأ نع دمحأ دنع وهو « ريهز ةياور نم

 مهسفنأ ىلع نورثؤي آلا وناك مهنأب ىلاعت هللا موفصو دقو « نيرجابملا نود ايئدلا نم ءىشب راثئتسالا نع مهفقوتل

 راثتسالاو « مريغل مهتاساومو « مهسفنأ ىلع مهراثيإ : بتارم ثالث ىلع. لضفلا ىف اولصخ ( ةصاصخ مهب ناک ولو

 ىلاعت هللا ءاش نإ ةيزجلا باتكىف نيرحبلاب قلعتيام ىلع مالكلا ىتآيسو . مهيلع

 ءالا ىلع لبإلا با ساپ - ١
 دبع نع "ىلع نب لاله نع ی یت دح لاق يلق ن دمع ان دح رزذنألا 6 ھا را ان لح سا ۸

 بلحم نا لبو ىح نم » لاق هِي ینا نع هع شا ضر 7-5 ىبأ نع 3 ىبأ نب ندا

 ۰ «ءاللا ىلع
 « سراف نبا هلاق ءاوس ردصملاو مسالا ماللا حتفب بلحلاو « ءاملا دنع ىأ ( ءاملا ىلع لبالا بلح باب ) هلوق

 حي ىف ةلمهملا ءاحلاب وهو « لوبجللل ءائبلا ىلع هلوأ مب ( باعت نأ ) هلو . مالا حتفب اباح اهباحأ اهتبلح لوقت

 ناك ول هنأب بةعتو « اق عضوم ىلا قاست اهنأ دارأ : لاقو مجاب ىود هنأ ىلإ ىدوادلا راشأو « تاياورلا

 عفني كلذ نالو « نيك اسملا نم رضح نم عفنل كانه اماح دارملا امنلو : ءاملا ىلع ال ءاملا ىلا بلجت نأ لاقل كلذك
 وبأ داز ( ءاملا ىلع ) ِهلِوَق . نيكاسملا رضحتل !راهن دعت نأ دارأ « ليللاب دادجلا نع ىبنلا وحن وهو « اضيأ لبالا
 قاقربلا قاسو « اهدودو موي » حيلف نع نامل نب ىفاعملا قيرط نم « ةخاصملا ه ىف ىناقربلاو « جرختسملا د ىف معن
 ةريره ىبأ نع جرعالا قيرط ن٠ ةاكرلا ف بابلا ثيدح ینعم مدقت دقو « قسن ىف ا ثيداحأ ةثالث دائسالا اذبم

 كانه هحرش مدقتو « ءاملا ىلع بلحت نأ ابقح نمو » هيفو الوطم

 : ب ىبلا لاقو . لخت ىف وأ طئاح ىف برش وأ رمت هل 'نوكي لجرلا صاب - ۷
 « ةيرَلا بر كلذكو ؛ مكي نع ولاول عئابالو « مئاب# اهمرمشف و نأ دمب ال عاب نم »

 هبا نع ا دبع نب ملاس نع باهش نا اا تيا ET و ن را دع انربخأ . مف

 طرتشي نأ الإ ئابا ام رشف ب قت نأ دعب الغ عاقبا نم » لوقي هي هللا لوسر تمم“ : لاق هنع لا یر

 « عاتبلا طرتشب نأ "الإ اب ىذلل كاف "لام هلو ًادبع ماتبا نمو . عاب

 ىراباأ حف « ۵ ج۷ ح م



 ةا باتك - )۴ لف

 0 ا هند نع للام نعو

 ا ریزد ع لک یک نود لق ا ىضر تباث

 لا دبع نب راج مدا وف رج و نا نع ةنبيع نبا لح دع نب و نا دبع اشم هل ممول

 نأو « هال ودبي تح رمك اا رهيب نعو بالا نعو ةكافلاو ةرتاغتا نع هلي ىنلا ىه » امبع هلل ضد

 « ايارتنا الإ ء_مهرشللاو رانيدلاب "الإ .عابتال

 ىبأ نبا ىلوم ناينس ىبأ نع ن رئب د واد نع ”كلام انّ رَ نب ی اڑ - ۲
 ةسخ نود نم اصرخ ايار مب ىف هلي یا صخر لاق عا هلا یر ةر ره ىبأ ن .ء دج

 «كلذ ىف وواد كش ا ةسخ ىف وأ قوا

 ىنربخأ لاف ريثك نب دیلولا ینربخآ لاق ًةماسأ وبأ انثدح یم ن دايركز اشو - ۸ ٢٠

 یہ هلي هلا لوسر نا » هانتدح َةَْمَح ىلأ نب لهدو دخ نہ مفار "نأ ةثراح ىنب لوم رواسب نب ريش
 € مل نزأ هناف ايارعلا باسا .j رەب رمل رعي «ةغبازما نع

 هلثم .. يشب ىف اد ”قاحشإ نبا لاقو : ولا دبع وبأ لاق
 ىف دورملا قح هل ىأ ء رشنلاو فللا نم وه ( لغت وأ طئاح ف برش وأ رم هل نوكي لجرلا باب ) هلق

 ىفالوصوم مدقت ( عئابلل امت رمشف ربت نأ دعب الخن عاب نم : ب ىنلا لاقو ) هلوق ٠ لخالا ف بيصن وأ طئاحلا

 عئابلاد) لۆ بابلا اذه ىف انعم هلصوو < رمع نبا نع عفان نع كلام قي رط نم < ترآ دق الخ عاب نه بايد

 : يلا نبا لاقو . اشحاف امهو كلذ ىف موف عوفرملا ثيدسحلا ةيقب هنأ حارشلا ضعب موتو « بابلا ىف ةروكذملا
 , عافتنالا هل اذهو كلملا هل اذه : ةدحاولا نيعلا ىف قوةحلا عاتجا ناكمإ ىلع هيبنتلا هّقفلا ىف ةجرتلا هذه لود هجو

 « هريغل ةكولع ضرأ ىف اهفاطتقال قارطتسالا قح هل نوكسيف لصآلا نود ةرغلا عئابلا قاقحتسا نم ذوخأم وهو
 كلذكو ؟ هل ةبوهوملا وأ بماولا ىلع وه له « ةيرعلا قسي نهيق فالخ ادعو : لاق ٠ ةب رعلا بحاص كلذكو

 دروأ م . كلذ ىف عامجإلا لاطب نب لقنب رتفن الف « ىزتشملا ىلع ليقو عئابلا ىلع ليق عيبلا ىف ةانثتسملا ةرثلا قس

 .یش نایب لع و هحرش ىلع مالكلا مدقت الخ عاتبا نم » رمع 0 رع نبا تد لوالا : : ئيداحأ ة ةسمح كاذ ف فنصأ |

 (حلا لام هلو ادبع عاتبا نمو ) هل . عوببلا باتك نم « تربأ دق الخن عاب نم باب م یف هيف ةاورلا فالتخا نم
 هريغ لاق . كلا ىف ةرهاظ ىفو « ماللاب هيلا كلملا ةفاضال كلم ديعلا نأ ىلع كلامل هب لدتا : ديعلا قيقد نبا لاق

 دعب هعاب اذإ هنكل « مدقلا ىف ىمفاشلا اذكو كلام لاق هبو « هكا هناف الام هدمس كلم اذإ دملا و



 ها ۲۳۸٤ ت ۲۳۷۹ ثيدحلا

 الصأ اًئيش دبعلا كلميال : ديدجلا ىف ىنفاشثلا اذبكو ةفينح وبأ لاقو .'عاتبملا هطرتشي نأ الإ هديسل لالا عجر كلذ
 هطرشو لام هعمو ادبع عاب نم نأ هموبفم نم نيو « سرفلل جرسلا لاقي  عافتنالاو صاصتخالل ةفاضالاو

 « ىعفاشلا هلاق مهاردب مارد هعمو دبعلا عيب زوحي الف ايوبر لاملا نوكيال نأ طرشب نكل « حصي عيبلا نأ عاتبملا
 . دقعلا ىف هل لخدم ال همم ىذلا لام او « ةصاخ دبعلا ىلع عقو امن] دقعلا نأكو « ثيدحلا الطال عنمال كلام نعو
 رتاس لخدي ليقو « فرمااب الع ليخدت ليقو « لالا مكح اهل نأ مصالاو « ابايث لاملا ناكاذإ اعف فلتخاو

 لاقو . ناتياورف هسفنل وأ هضءعب طرش نإو « اقلطم حص دبعلا ىرتشملا هطرش نإ : ىجابلا لاقو . طقف ةروعلا

 نيعب الا ضعب . نعو . عاتبملا ةطرتشي نأ الإ ديسلا لاملاف ةضواعم وأ عيب هدبع نع دسملا كلم لاز نإ : ىرزاملا

 نإ و « ديسلا هطرتشي نأ الإ دبعلل لاملاف هوحنو قتملاب لاذ نإو . اذه لئاق ىلع ةجح ثيدحلاو « دبعلا عبقي نسملاك
 ثيدحلا ىفو . ةيانجلا ىف هبلس نإ اذكو « عيبا ا اهتاحلإ امهحجرأ : ىطرقلا لاق ناتياورف اهوحنو ةبحلاب لاذ

 ةرألا ةفاض اك زاحج دبعلا ىلا لاملا ةفاضا « لام هلو » هلوق : ىنامركلا لاق « دقعلا ىضتقم ىفانبال ىذلا طرشلا زاوج

 نب هللا دبع انثدح : ريدقتلاو ءلوصوم ومف « كثيللا انئدح هلوق ىلع فوطعم وه ( كلام نعو ) هلق . ةلخنلا ىلإ

 م دواد وبأ هلصو دقو . ىنامركلا ددرتو . كلذكس يلو « قاعم هنأ حارشلا ضعب مذو . كلام نغ فسوب
 اذكو « افوقوم دبعلا ىف رع نع رع نبأ نغ عفان نعو « اعوفرم لخنلا ىف رمع نبا نع عفان نع كلام ثيدح

 , لخنلا ةصقب مقلب ىلا نع سع نبا نع عفان نعو « دبعلا ةصقب ربع نع رمع نبا نع : هظفلو « أطوملا » ف وه
 ىأ « ديعلا ىف » هلوق : ىلامركلا لاقو . « لپ ىنلا نع ارباج عم نم ىنئثدح » ليبك نب ةملس قيرط نم هقاس م

 طرتشي نأ الا د هلوق دعب ديعلا ظفل داز وأ « هعئايل هلام ناب ديعلا ىف لاق هنأ رع نع: ريدقتلا وأ ¢ ديعلا نأش ىف

 هجرخأو . هتركذ اک كلذ وحنب دواد ىبأ دنع هنع ربع دقو « لوألا اهحجرأو : تلق . كلذكدبعلاو ىأ ءعاتبملا

 ندم ةياور نمو « ديعلا ةصقب رمع نع رع نبا نع عفان نع یرمملا هللا ديبع نع ناطقا ىحي قيرط نم ىاسنلا

 كلذكو , ناطقلا ىع هاورام باوصأاو ¢ 2ا : ىلاسنلا لاقو « نيتصقلاب اعوف رم رعع نبا نع عفان نع قعإ]

 طرتشي نأ الإ هعاب یذل هلاف لام هلو ادبع عاتبا نم » هلوقو . افوقو» دبملا ىف عفان نع بويأو ثيللا هاور
 دارفأ نم اهتأ ىضتقي ةدمعلا بحاص عينصو « ىراخبلا خسف عيج ىف ثيدحلا اذه ىف دبعلا ةصق تنين اذكم « عاتبما
 ادبع عاتبا نم مسلو » لاق مث الخ عاب نم ركذف « ربع نب هللا دبع نع » لاقف « ايارعلا باب » ىف هدروأ هتاف لسم
 دارفأ نم اهنأ موت هيف هدحب ملف ىراخبلا نم عوببلا باتک رظن امل هنأ كو « عاتبملا طرتعي نأ الإ هعاب ىذلل لاف
 هيبأ نعاس ةياور نم ناخيشلا ابجرخأ ةدايزلا هذه ::لاقف ةدمعلا بحاص نع راطبلا نبا حراشلا رذتعاو . لسم:

 لابو . اصخام یتا هدحو مسمل ةدايزلا بني نأ جاتا سبع نبال ثيدحلا بسن ل فذصملا : لاق « رمع نع
 ىنلا نع رمش نبأ نع اعيمج امهدنع وه لب رمع ملاس قيرط ىف اركذي مل نيخيشلا نال هيلع درلا ىف نقلملا نبا انخيش

 . هتركذام ىسدقملا مو ببس نأ نيعتف برشلاو عويبلا ف هاركذ ىراخبلاو لسم نكل  رمع ةطساو ريغب هيَ

 وه لب ةقث املاس ناف رضي ال كلذو < ربع نبأ نع عفان ثيدح ىف ةدايزلا هذه عقت مل : لسم حرش ىف ىووتلا لاقو

 . ىه ةدودرم ةراشإ ىهو عفان ةياور حيجرت ىلا نطقرادلاو ىئاسنلا راشأ دقو . ةلوبقم هتدايزف عفان نم لجأ
 نكل عفان نع ةكيلم ىبأ نبأ نع جرج نبا ةياور نم انه ىراخبلا دنع ةتباث امنا ذودرف اجنرخت نن امأ : تلق
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 نيثيدحلا عفر ملا ف « امفنو اهتابثإ فال اهفقوو اهعفر ىف وه امف عفانو ملاس نيب فالتخالا امأو « راصتخاب

 حجر دقو « رمع نع رع نبأ ىلع دبعلا ثيدح فقوو مب ىنلا نع رمع نبا نع لخنلا ثيدح عفر عفانو اعيمج

 ملاس اهيف فلتخا ىلا ةعبرألا ثيداحألا دحأ اذهو : لا دبع نبا هعبتو دواد وبأ لاقو . قاسنلا هحجرام سم

 حجرز « رع ىلع عفان اهفقوو ملاس ابمفرف دبعلا ةصق امأو « لخنلا ثيدح عفر ىلع اقفتا : رع وبأ لاق « عفانو

 اعوفرم ملاس هاورام حيحصلاو « عفان نم مو وه ىدوادلا نع نيتلا نبا لقن و « نيثيدحلا عفر ىف ملاس ةياور ىراخبلا

 ىلع ىنعي ب كلذ لاق سع نوكي نأ ناكمإ عم عفان ىلع مولا لخدأ نأ نم ىردأ ال : نيتلا نبا لاق « ةرلاو دملا ىف

 ىراخبلا نم « عماجلا د ف ىذمرتلا لقن دق : تلق . ناتياورلا حصتف یب ىتلا هلاق ام ىلإ اداتسم  ىوتفلا ةبج

 . عويبلا باتك ىف احضاو هلك كلذ نايب مدقت دقو ءملاس لوق حيجرت « للعلا ىف هنع لقنو « نيتباورلا حيحصت

 هذه ىف فالخلاو « عئابلل عرزلاف عرز ايفو ةناورح اضرأ عاب نف « ةعورزملا ضرألا ىأ ( ثرحلاو ) هلوق

 ةروص تروصت نإ رجأتسلل ال رجؤلل عرزلا نأ عرز اف هلو اضرأ رجأ نم نأ هنم ذنخؤيو « لخنلا ف فالخلاك
 ىو . ةكيلم ىبأ نبال «هل د ىف ريمضلاو حئيرج نبا وه « مس لئاق (') ةثالثلا ءالؤه عفان هل یم ) هلوق . ةداجالا

 كيدحلا اذه ىف امبنيب نأب حصفأ كلذ عمو عفان نع ةياورلا ريثك هناف حيرج نبا سيلدت ةلق ىلع لديام ثيدحلا

 رھ یہا ىف رباج ثيدح : اهألاث . هباب ىف احورشم مدة دقو ايارعلا ىف كب اث نب ديز ثيدح : اہناث . ةطساو

 مدقتف ةرباخلا اماف . ايارعلا الا مردلاو رائيدلا يغب هعيبو هحالص ودبي ىتح رملا عيبو ةنبارملاو ةلقاحلاو ةرباخلا

 ةئبازملا امأو . « ةرضاخلا عيب باب د ىف سنأ ثيدح ىف املع مالكلا مدةتف ةلقاحلا امأو . ةعرازملا ىف الع مالكلا

 عيب باب » ىف مدقتف هتيقب امأو « « ةئبازملا باب » ىف امهريغو سابع نباو رمع نبا ثيدح ىف اهيلع مالكلا مدقتف
 ف احورشم اضيأ مدقت دقو ايارعلا عيب ىف ةريره ىلأ ثيدح : ابعبار . راج ثيدح نم « لخذلا سوءر ىلع رملا

 مدقت دقو ايارعلا باحصأ الإ ةنبازملا نع ىهنلا ىف ةشح ىبأ نب لبسو جدخ نب عفار ثيدح : اهسماخ . هناي

 لاقو : لاق , انه هلوقو « ثيداحالا هذه عيمج حرش مدقت دقو « لخنلا سوءر ىلع رملا عيب باب ه ىف لوس ثيدح

 وبا لاق د امهريغو ۃ٤ رکو ىليصالل عقوو ‹ تقولا ىبأو رذ ىبال اذك . هلثم راسي نبا نعي « يشب ىنثدح قمح نبا

 ناعتسسملا هاو ةباغلا هذه ىلإ هقيرط نم الوصوم هرأ لو « قلعم وهف اذه ىلعف « قحا نبا لاق : هللا دبع

 اهنم رركملاو « ةلوصوم ةيقبلاو ةسمخ امم قلعملا « اثيدح نيئالثو ةتس ىلع برششلا باتك لما : ( ةلاع)
 « ةمور رب ىف ناثع ثيدح ىو. اهحيرخت ىلع لسم هقفاو « رشع ةعست صلاخلاو « اثيدح رشع ةعبس ىضم ايفو هيف

 ثيدحو ٠ عبقنأ ىح ىف لسرملا ىرهزلا ثيدحو « ىلا ف بعصلا ثيدحو ؛ رجاه ةصق ىف سابع نبا ثيدحو
 لع ىلاعت هللاو . هنع هللا ىضر رمع نع نانثا راثألا نم هيفو . عئاطقلا یف سنأ

 نيلدوجوم ريغ ناترابعلا نائاه( حلا ةثالثلا ءالؤه ملا هل یم هلوق )و ( ځا ثرحلاو هلوف١ حراشلا لوق : قالوب, ةعبط شماه ىف ( ) .١

 اهيلع حرف حراشلل تمقو ىلا ةياورلا ىف امهلماو « انيدياب يتلا ندا سا ىف
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 . ةلمسبلا هلوأ ف هريف دازو « رذ یال اک ( سيلفتلاو رجحلاو نودلا ءادأو ضارقتسالا ف باتك) هلو

 لول ةالثلأ دومألا هله نيب فز عمجو باب ريغ هيلع هيلث ىلا ةمجرثلا فطعر < باتک لدي » باب 0 قسنلاو

 ضعبب اهضعب قلعتلو اهيف ةدراولا ثيداحآلا
 ه م 7 و ل °

 دآرصح سيل وأ « هنم هدنع سیلو نب لاب ىرتشا نم اپ س١

 5 ر ر و٤ 5 0

 دبع ن راج نع ٌىمشلا نع ةريذما نع برج انربخأ ىدنكيبلا وه فسو نب دم اشو - ٥

 . هايإ ةتعيف ؛ مف تق ؟ ةع أ كريب یر نيك: لاقف ےب "ىلا مم تر رغ » لاق امهنع هللا يضر هلا

 Cai ىناطعأف « ریعبلاب وبلإ توّدغ ةنيدملا مق الف

 نهرا يما ربا دنع انک اذن » لاق ”شمعألا ان لح ردحاولا دبع انث دح دَسأ 7 0 اشو -۹

 س ص ت ےس ۳ 0 هو < 2 .ء 4 4 5 ا 0

 لجأ ىلإ راكدوع نم ًامامط ى رتشا لي یبا نأ اهنع شا يضر ةشناع نع دومألا ينثدح : لاقف راسلا یف

 « ديدح نم ًاعرد ”هنهرو

 ءاجام فعض ىلإ ريشي ه:أكو ‹ زئاج وهف ىأ ( هترضحب سيل وأ هنم" هدنع سيل و نيدلاب ىرتشا نم باب ) هلق
 نع كام قيرط نم مك اج لاو دواد وبأ هجرخأ ثددح وهو <« هنم ىدنع سيلام ىرتشأ ال , اعوف رم سابع نبا نع

 ىف رباج ثيدح هيف دروأ مث . هلاسرإو هلصو ىف فاتخاو كامم نع كيرش هب درفت ثيدح ءانئأ ىف هنع ةمركع
 قى ةشئاع شودحو ٠ ةمجرتلا نم ىتاثلا نكرلل قباطم وهو ؛ ةئيدملا ىف هلع هئاضقو رفسلا ىف هلمج هنم ب ىنلا ءارش

 ول مقلب هنأ هنم ةلالدلا هجو : رينملا نبا لاق . لوالا نكرلل قباطم وهو « لجأ ىلإ ماعطلا ىدوهيلا نم لب هئارش

 ىلا ةردابملا نم ةفيرشلا هتداع نم فرع امل ء انيد هتمذ ىف بتري مل هرضح ول ماعطلا نم !ذكو « هرخأ ام نا هرضح

 ىف هياع مالكلا یاب ةشئاع ثددحو « طورشلا ىف هيلع مالكا یار راج كثددحو : تلق 6 هجارخإ همزابام جارخ]

 ريك الا دنع لمهأو ءرذ یال تبث اذك ىدنكببلا وه« فسوب 4 دی انثدح د راج ثندح لوأ ىف هلوقو 0 نهرلا

 نع ةبوعش ن لع نأ ةياور ىف هتدجو 2 « نكسلا نبا ةياور نع كلذ ىيحو مالس نبأ هنأب قابجلا ىلع وبأ مزجر

 مسقم نبا وه ةريغمو , ديما دبع نبا وه هخيش ريرجو . كلذك ىربرفلا

 اهتالتإ وأ ءاهءادأ ديرب سانلا لاومأ ذخأ نم ساپ .- ؟
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 ىلا نع ديز نب روث نع لالي ن ناجاس ان دح “ىسوألا هللا دبع نب زيزعلا دبع اشو ۷



٣ ofضا قتسالا :باثک  

 نو «هنع هللا ىّذأ اهءادأ دی ري سانلا لاومأ ذخأ ن » لاق مب ئنلا نع هنع هللا ضر 5 رره ىلأ نع ثمل

 « نا قلت اهنالتإ ديري ذخأ

 لات . ثيدحلا ىف عقو امب ءاذتغا باوجلا فذح ( امفالتإ وأ اهءادأ ديرب شانلا لاومأ ذخأ نم باب ) هلق

 ذقف زجملا هسفن نم لع اذإ هال : لاق « ءافولا ىلع ةردقلاب ملعلاب ةديقم البق ىتلا نأب رعشت ةمجرتلا هذه : رينملا نبا

 هللا هحتفيس امم ءافولا ىون اذإ هلال رظن هيفو : تلق . ةدارالا فالح ىنّتلاو ىلا ىي رطب الإ ءافولا دياريال ذأ

 نيمو ملف «٠ « ةرخآلا ىف هنع لكي نأب امإو امئدلا ىف هيلع حتفي نأب امإ هنع ىدؤي لأ ناب ثيدحلا قطن دقف هيلع

 روث نع) هلو رجع وأ ردقي له معيال نأ وهو ةثلاث ةيترم كانبف لاق ام اس ولو « ثيدحلا ىف ةردقلاب دسقتلا

 ىبأ نع ) هلوق ٠ ٠ « روث ىثثدحد نابلس نع بهو نبا قيرط نم ىليعامسالاو « ليدلا وهو ىازلا حتفب نب (ديز نا

 هلو ٠ نويندم هلك دانسالاو ؛ ملاس همأو : تاق . « عيطم نبا ىلوم » هجام نبا داز « ةثلثملاو 0 ( كثيغلا

 نم امد ةئوميم ثيدح نم رک ام لاو نابح نباو هجام نالو « هنع هللا اهاذأ , ىبمشكلا ةياور ىف ( هنع هللا ىدأ)

 لبق تام نمإف ةدوبشملا ةلأسملا ليحي هرهاظو « ايندلا ىف هنع هللا هاذأ الإ هءادآ ديرب هنأ هللا لعب انيد نادي لسم

 .ايندلإ ىف هن فوي مل هنید ءافو هتين تناكو ءوبخع لام هلو توما هأجفي وأ الثم رسمي نأك هلم ريصقت ريذب , انولا

 هتانسح نم ذخؤي ثيح ةرخآلا ىف هذه ةلاحلاو هيلع ةعبت ال هنأ رهاظلاو « بلاغلا ىلع ةنوميم ثيدح لمح نكميو ٠

 مالسلا دبع نبا كلذ ىف فلاخ ناو بابلا ثيدح هيلع لد اك نيدلا بحاصل هنع هللا لفكش, لب « نيدلا بحاصل

 مالعأ نم مع وهو . هسفن ىف وأ هشاعم ىف كلذو ايندلا ىف هل عقب فالتإلا نأ هرهاظ ( هللا هفلثأ ) هلق . لعأ هقلاو
 هيف : لاطب نبا لاق < ةرخآلا باذع فالتالاب دارملا ليقو « نيرمالا نم ايش ىطاعتي نم ةدهاشملاب هارن امل ةوبنلا

 200 ءازجلا نأ ةنادلا دنع مهلا ةيدأتلا نسح ىف بيغرتلاو سانا لاومأ لاكشتسا كرت ىلع ضحلا

 دعب اذه نم اذه ذخأ نو . ها در لعف ناو قدصتي الو قّسسال نيد هيلع نم نأ هيف : ىدوادلا لاقو . لمعلا

 نمل نيدلا ىف بيغرتلا هيفو . اهيلع لابعالا رادم نأو كلذ دض نم بيهرتلاو ةينلا نيسحن ىف بيغرتلا هيفو . ريثك

 ناك هنأ هنع ىلع نب دمت ةياور نم ماحلاو هجام نبا هاور ايف رفمج نب هللا دبع كلذ ذخأ دقو « ءافولا ىو

 نکل « نسح هدانسإ « هنيد یضق ىت> نئادلا عم هللا نا و لوس هلي هلا لوسر تعم : لاقف لمف « نيدتسي

 ' هل تناک دبع نم ام ١ ظفلب ةشئاع نع هنع لضفلا نب مساقاا قي رط نم اضيأ مك احلا هاورف ىلع نب دم ىلع هيف فلتخا

 مساقلا نع رخآ هجو نم ادهاش هل قاسو « نوعلا كلذ سقلأ اناف : تلاق : « نوع هللا نم هل ناكالإ هنيد ءافو ىف ةن

 عيبلا نأ هفالخي رمألا نيبت مث ءافولا ىلع رداق هنأ ربظأو هيف فرصتو ندب اًئيش ىرتشا نم نأ هيفو . ةشئاع نع
 يملا نبا هلاق عيبلا درب همزاي ملو هيلع ءاعدلا ىلع مب هراصتقال لجآلا لولح هب رظتني لب دربال

 اذإو « ابلهأ ىلإ رتانامألا اوو نأ كرمي نا نإ ) ىلاعت د هللا لوقو « نودا ءادأ بيس - ٣
 رر

 ( اريصب ًاميمت ناک لل نإ و مكظمت ا «لدعلاب او كى نأ سانلا نيب متكَح
۰ $ 5 e 

  ¬ FAAیبا نع بعَو ن دیر نع شعألا نع باهش ادع 0 نب 76 رم  Eير
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 هي درا درو ع قرع راك ل كو 020 ا
 لاق نم الإ « ةنولقألا مه ”نيرثك ألا نا : لاق م . نَدل مدّصرأ ًارانيد الا ثالث ىو رانيد هنم ىدنع

 0 ۰ .٠  êسا سام ۶ء - 4

 ‹كىاكم : لاقو . مهام ”ليلقو  ءلامش نعو هنيع نعو هيدي نيب ٍبابش وا راشأو  اذكهو اذكه املا

 رص
 ر سل مس اپ ےس ر لم س ھ ےس و 3 1 1 1 9

 : تلق ءاح الف . كينا یح كراكم : هلوق تزكذ من . هنأ نأ تدرأف « وص ت ة دهب ريغ مادة و

 ىناتأ : لاق « ممن تاق ؟ تەم لهو : لاق - تممس ىذلا "توصلا : لاق أ ىذلا « هلا ”لوسراب

 ؟ اذكو اذك لمف نمو : تلف « ةنجلا لحد ايش ناب ”كرشي ال كيم نم تام ن + لاقق مالسلا هيلع ليربج

 © معن: لاق

 کک
 ob ت

 لا ا یاد : بامش نا لاق وب نع نأ انثادح_كيعس نب بوش ْن دحأ کرو - ۹

 هذ دحأ لثم ىل ناک و 2 رشا .لوسر لاق هنع هللا یر ةر ره وأ لاق : لاق  ةبتع نب للا دبع نا

 مهره“ زلا رنع ”ليقعو حلاص اور « نيد هالّضرأ "ىش الإ یش یم ىدنعو ثالث “لع “ریال نأ ىفث يام
 / [ 7554653440: ىف هافرط ۔ ۲۳۸۹ ثيدحلا]

 تانامالا اودؤت نأ كرمأي هللا نا ) ىلاعت هللا لوقو ) عمجلاب « نويدلا » رذ ىبأ ةياور ىف (نيدلا ءادأ باب ) هل

 توبثل ةنامآلا ىف نيدلا لخدأ : رينملا نبا لاق . ةيألا هريغو ىيصألا قاسو « رذ ىبال اذك (ةيآلا ( ابلهأ ىلإ

 ( ضرالاو تارامسلا ىلع ةنامآلا انضرع انا إل ىلاعت هلوق ىف اهب دارملا وه ةيآآلا ىف ةئامالاب دارملا ذإ « هئاداب ىمألا

 ىلع ةنامآلا نوكت نأ لمتحصو . ها قلعتي الامو ةمذلاب قلعتيام عيمج ابف لخديف ىهاونلاو ساوالاب كانه ترسفو

 بالا نأ ىلع نب رسفملا رثكأو . ىلوأ ةمذلا ىفام لاغ ةمذلاب قلعتنال ىهو هلعاف حدمو اهئاداب هللا سأ اذإو , اهرهاظ

 سابع نبا نعو « ةالولا ف تلزن ملأ نب ديز نب نمحرلا دبع نعو « ةبعكلا بجاح ةحلط نب نايثع نأش ىف تاز

 ىلإ هةصاخن لجر ىلع نيد ىل ناك» لاق ةيراعم نب قلط قيرط نم ةبيش ىبأ نا یورو . تانامآلا عيمج ىف ةماع یه

 رذ نأ ثيدح هيف فلصملا دروأ مث . هسبح صو < ابلهأ ىلإ تانامالا اود: نأ ا هللا نإ : هل لاقف ځرش

 ارانيد الا « ثالث قوف رايد هنم ىدنع ثكم_ ابهذ ىل لوحي هنأ بحأام : لاق ادحأ رصب أ باف لِي ىنلا عم تنكد

 : لاطب نبا لاق . روكذملا ردقلا اذه انه هضرغو . قاقرلا باتتكىف ىفوّسسم هيلع مالكلا ىت ايس و ثيدحلا «نيدل هدصرأ

 «دحاولا رانيدلا ركذ ىلع هراصتقتا نم اذخأ هنم ريسيلا ىلع راصتقالاو نيدلا ريثكف قارغتسالا مدع ىلإ ةراشإ هيف

 « نيدلا ءافو مآب مايتمالا هيفو . هيفام خي الو . ه ١ ادحاو ارانيد اهئادآل دصري لالثم رانيد ةئام هيلع ناكولو

 « ةانثملا حتفب « لوحت » رذ ىبآل اذك ( ابهذ یل لوحتن هنأ بحأ ام) هلق . ايئدلا ىف ةداهزلا نم مب هيلع ناك امو

 ىلع هلاعتسا مېضعب باعو < ةاحنلا نم ريثك ىلع فخ دقو ريص ىنعع, لوح هيف : كلام نبا لاق ةيناتحنلا ضب هريغلو

 كلذكو « اربخ ناکام بصن و أدتبم ناك ام عفر ىف راص یرج ايراج هلعاف مسي مل ام ىلع انه ءاج دقو : لاق . ىريرحلا

 امهن اث و العاف نيل وعفملا لوأ لعجو العاف ناكام فذح هل ددجت ةانثملا ةدايزب هناف لوحت لثم لوح نم غخيصام مح
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 حتفب تاياورلا ضعب نع نيتلا نبأ ىكحو یعابرلا نم هلوأ ےضب انتیاور ىف تبث ( هدصرأ ) هلوق . ابوصنم اريخ
 ىأ «نورثكالا , هلوقو « هتبقر ىأ هتدصرو هتددعأو هتأيه ىأ هتدصرأ لوقت هجوأ لوألاو « دمر نم ةزمحلا

 بصنلاب «كناكم» هلرقو ةفص وأ ةدئاز ام « مه ام ليلقو د هلوقو « ركذ نم الإ اباوث ىأ «نولفالا هوالام

 نمو » هلوقو ‹ وهام هريدقت فوذح هربخ « تعم ىذلا هللا لوسر اي تلق د هلوقو « كناكم مزلا ىأ لماعلا فوذح

 لدب «ناو» انه لمتسملا ةياود ىف عقوو «قرس ناو ىنز ناو » قاقرلا ىف ةينآلا ةيأورلا ىف رسف «اذ.كو اذدك لعف
 نع هقلأ ديبع نع ىنعي (ىرهزلا نع ليقعو اص هاور ) رذ نأ ثيدح ینعم ىف ةريره ىبأ ثيدح بقع ھوق ٠ نمو

 نبأ لاق ( ابهذ دحأ لثم یل ناک ول ) لوق . للهذلا ىحب نب دمحم «تايرهزلا د ف لوصوم امهةيرطو « ةريره ىبأ

 نأ قرسيام) لۇق . € اددم هلثعإ انثج ولو إل ىلاعت هلوق هريظنو « ليلق وهو لدم دعب يملا عوقو هيف : كلام

 عقوأ هنأكو « اتيثم امضام نوكي نأ لصالاو « اع اضنم اعراضم ول باوج عوقو هيف : كلام نبا لاف ( رمال

 قارسيو مسالا وه یم” هيفو ‹ وأ باوج وهو ناک فذخل كرسي ناکام لصآلا نوكي وأ « ىضاملا عقوم عراضملا

 ككمي نأ یارسیام ہ رذ ىلأ ثيدح ىف عقوو .ها لوأ اذهو ريدك اهر ءاقب و ابمسأ عم ناك ف ذحو « لا

 لمصالل عقوو « رخآلا قوطنا قباطم امہنم لک مويفمو « ثكمبال نأ قرسي » ةريره ىنأ ثيدح ینو « ىدنع

 لعأ هللاو . ةدئاز الف اذه ىلعو « ثكم ال نأ ىنرسيام » ةريرهىبأ ةياور ىف ة4 ركو

 لبإلا ضارقتسا اپ - €

 نع ثتدح یم ةداس ابأ "تعم لاق لیک نب لس ان ربخأ يعش ان دح ديل ولا وأ اشو - ۰

 “ناف هوعد : اقف « هبامسأ هب “پف هل ظلغأت للي هل لوسر ا اجر نإ » هنع ا يضر ةربره ی

 ةو رتشا : لاق « تس نم لضفأ "الإ دحل : اولاقو . هابإ ءوطعأف ريم هلا ورتشاو « الاقم وحلا يحاصل

 6 ءاضف مسنسحأ Kai نا اإ 1 وطعأف

 لوسر یضاقت الجر نا ) هلق . هنم اريخ وأ هريظن ضرتقملا دريل هزاوج ىأ ( لبإلا ضارقتسا باب ) هلو

 ىأ « هاضاقتي هبحاص ءامل انس ذأ كلي ىنلا نا » ةبملا ىف ةينآآلا ةبعش نع كرابملا نبا ةياور ىفو ( زب هللا

 نم نس ب ىنلا ىلع لجرل ناک د نیب اب دعب یت ایس اک ةبلس نع نايفس ثيدح لوأ ىفو ‹ نيدلا ءاضق هنم بلطي
 نب ديزي, نع هلو , « اريعب للي ىنلا ىضاقتي ىبارعأ ءاج د نايفس نع قازرلا دبع نع دحالو « هاضاقتي هءاج لبالا
 ضرقتسا » ةبأس نع اص نب ىلع قيرط نم ىذمرنللو « اريعب لجد نم ےب ىنلا ضرةتسا » نارفس نع نوراه

 لمتحيو « دئاز ردق ريغ نم ةبلاطملا ف ديددتلاب ظالغإلا نوكي نأ لمتحي ( هل ظاغأف ) هلوق . « انس مب ىنلا

 دبع ةياور نم مدقت امل ربظأ لوالاو « ايدوج ناك هنإ لبق دقف ارفاك نيدلا بحاص نوكيو كلذ ريغب نوكي نأ
 مجعم » ىف لبس نب ركب ةمجرت ىف عقوو . ةبطاخلا ءافج نم هتداع ىلع ىرج هنأكو ؛ ايبارعأ ناكهنأ قازرلا
 هيفو روكسذملا ثيدحلا رك اح لاو ىتاسنلا ىور نكل « وه هنأ موفيام ةيراس نب ضابرعلا نع « طسوالا ىتاربطلا
 دارأ ىأ ) هباصصأ ةي مهف ) هلق . اهون ضايرعلل عقوو « ىنارعأل تعقو ةصقلا نأو هريمن هنأ ىضتقيام

 ( الاقم قحلا بحاضل ناف) هلوق . ليَ ىلا عم ابدأ اولعني مل نكل : لمفلا وأ لوقلاب هوذؤي نأ يب ىنلا بامصأ



o۷ ۲۴۹ ۰ ثيدحلا 

 قاذرلا دبع ةياور ىف ( اريعب هلاورتشاو ) هلوق . عورشملا بدآلا ةاعارم عم نكل « ةجملا ةوقو بلطلا ةلوص ىأ

 الإ اودحي ملف هنس اوبلطف « هوطعأ لاقف , ةينألا نايفس ةياور ىف ( دج ال اولاق ) هلق . هريغب نس لثم هل اوسقلا

 ىلا ىلوم حفار وبأ وه كلذب بطاخلاو « هريعب نس قوفالا اودحب ملف هل اوسملاف ١ قازرلا دبع ةياور ىفو « «اهقوف

 « ةقدصلا لي] نم لي] هيلع تمدقف : اركب لجو نم قلب هلا لوسر فلستسا » لاق هئيدح نم سم هسجرخأ اک يَ
 ابأ مآ ةقدصلا لبا تءاج الف « كانيضق ةقدملا لبإ تءاج اذإ : لاقف اركب لجر نم فلتسا ١ ةعرخ نالو

 عمجي و « هايإ هطعأ : لاةف « ايعابر اراي الإ ايف دجأ مل: لاقف عفار وبأ هيلا عجرف « هركب لجرلا ىضقي نأ عفاد

 هاطعأف ةقدصلا لبإ تمدق مث الوأ ءارشلاب مآ هناب « هل اورثشأ د ابف لاق ثدح بابلا ىف ینا ةياورلا نيبو هنبب

 تءاج اذإ » ةروكذملا ةم زخ نبا ةياور هدبؤبو « اعيش اهئم قحترما نم ةقدصلا لبإ نم ءارشلاب سعأ هنأ وأ « اهنم

 دحاولا ىلع قلطي ديجلا رابخلاو 1 لب إلا نم ريغصلا فاكلا نوكسو ةدحوملا حتفب رکبلاو . ه١« كانيضق ةقدصلا

 ةلبج نب ناثع ةباور ىف ( ءاضق ركنسحأ مريخ ناف ) هلق . هتيعابر قلأ نم ةدحوملا فيفختب ىعابرلاو « عمجاو

 كنسحأ كلضفأ  كرابملا نبا ةياور فو « كدلا ىلع اذنك « كريخ وأ كري نم ناف » ةبحلا ىف ةينآلا ةبعش نع
 ةلماعملا ىف مريخ هنأ دارملاو عملا وأ اتخلا ىنممب درفملا ديرب نأ لمتحيف «كرايخ» ةيثألا نايفس ةياور و « ءاضق

 ذاج ةدايزلا هب دوصقملاو لعفأ ف.ضأ م کنسحأ » هلوقو . ةروكذملا ةباورلا املع لدد و ةردقم نمد نوکت وأ

 . هلجأ لح اذإ نيدلاب ةبلاطملا ذاوج ثيدحلا فو « كرايخ نم ه باب دعب نايفس ةياود ىف عقو دقو « دارفإلا هيف

 « قحلا بحاص ةافاجي هل ىغبنيال نيد هيلع نم نأو « هفاصنإو هعضاوتو هبلح مظعو ب ىنلا قلخ نسح هيفو

 وهو هل مجرتام هيفو . قحلا بحاص وفعي نأ الإ لاحلا هيضتتقب امي ريزعتلا هيلع ناك مامإلا ىلع بدألا ءاسأ نم ناو

 ةيفنحلاو ىروثلا كلذ نم عمو < ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو تاناويحلا عيمج اهب قحتليو « لبإلا ضارقتسا

 هجرخأ اعوفرم سابغ نبا نع ىور دق ثيدح وهو « ةثيسن ناويحلاب ناويملا عيب نع ىلا ثيدحي اوجتحاو
 نم ىذمزلا هجرخأو . هلاسرإ اوحجر ظافحلا نأ الإ « تاقث هدانسا لاجرو امهريغو ىنطقرادلاو نابح نبا

 ىواحطلا ىعداو . ةجحلل خلاص ثيدح وه ةلجلا فو . فالتخا ةرمس نم نسح لا عامس فو «ةر نع نسا ثيدح

 ىعفاشلا امهنيب عمج دقق نکم نیش دحلا نيب عمجاو « لاتحالاب تبثيال خسنلا نأب بقعتو « بابلا ثيدحل خسأت هنأ

 نم ىلوأ نيثيدحلا نيب عملا نال كلذ ىلإ ريصملا نيعتبو « نيبناجلا نم ةئيسن ناك اذإ ام ىلع ىهلا لمحب ةعامجو
 لسلاو ناويملا ضارقتسا زاوج ىلع ةلالدلا تيقب ثيدحلا مم دارملا كلذ ناك اذإو « قافتاب امهدحأ ءاغلا

 هئأب بيجأو « هيف ةيلثما ةقيقح ىلع فقويال ىتح انيابتم انالتخا فلتخي ناويحلا نأب عدم رم لتعاو . هيف

 ٠ فوصوملا قيقرلا ىلع ةباتكحلاو جيورتلا ةيفنحلا زوج دقو « رياغتلا عقدي ام فصولاب هب ةطاحالا نم عنامال
 افت ذئنيح مرحيف دقعلا ف كلذ ةيطرش حة ل اذإ ضرتفملا للا نم لضفأ وه ام ءافو زاوج هيفو . ةمذلا ف

 , نأ هيفو . تزاج فصولاب تناكنإو « تعنم ددعلاب تناكنإ ةدايزلا ف ليصفت ةيكلاملانعو « دوهجلا لاق هبو

 ضعب ةجاحل لالا تيب ىلع ضرتةي نأ مامالل نأو « باميال ةحابملا رومالا اذكو ةعاطلاو ىلا ف ضارتقالا

 مو ديلا دبع نبا ءاكح اذكه ةاكرلا ليجمت زاوج ىلع ىعفاشلا هب لدتساو , تاقدصلا لام نم كلذ فويل نيجاتحنا

 لصأ نم نيجاتحلا ضعبل هضرتفا ناك هنأو لِي هضارتفا بس ىف لبق ام دارملا نوكي نأ الإ هببجوت ىل ربظب

 ىرابلا جف ه 6 جو م



 ضارقتسالا بانك 6/۸ ٤۳

 نأ لايتحال ةقدضلا لام نم هقح نم ديزأ هافوأ هلأ هيلع ركع الو « اهم هيحاص قوأ ةقدصأا تءاج الف ةقدصلا

 لصألا ىف ءافولا ةبج نيتي كلذ ريغ وأ فلأتلا وأ رقفلا ةبج نم امإ ةقدصلا لهأ نم اضيأ ناك هنم ضرتةملا نوك

 نم ءافولا هل زاجل امراغ راص ءافولا دحب مو لجالا لح الف هتمذ ىف هضزقا ناك ليقو « دئازلا ىف قاقحتسالا ةمجو

 رخآ نم هضرتفا وأ هقحتسا نم اريمب ةقدصلا لبإ نم ىرتشا لجألا لح الف هسفنل هضارتقا ناك لمقو « ةقدصلا

 . لعأ هاو « عفار ىبأ ثيدح قابس هديؤيو ,'ىوفأ لوألا لاتحالاو « كلذ دعب هيفويل ةقدصلا لام نم وأ

 ةماس ىلع هرادفو « دانسالا اذهب الإ ةريره ىبأ نع ىوريال رازبلا لاق « حيحصلا بئارغ نم ثيدحلا اذه : ( هيبنت )

 لعأ هللاو . جح امل كلذو ىنمي نمحرلا دبع نب ةبلس ىنأ نم هعمم هنأب بابلا اذه ىف حرص دقو « لېک نا

 ا 2
 يُماقتلا نج ساب — 60

 رر ٠ eT ١ مم د و -

 تمس : لاق هنع هلا ىضر ةفيذح نع رىب ر نع كللا دبع نع ةبعش انج لم اشو - ممول

 رولا نع زوجت أف : ”سانلا یا تنك: لاق ؟ لوق تدكام : هل ليقف « لِجر تام » لوفي بلك ینا

 إب ىبلا نع هتم : دوعسم وأ لاق « هل رفنف . رسعلا نع ففخأو

 ناك ىذلا لجرلا ةصق ىف ةفيذح ثيدح هيف دزو « ةيلاطملا نسح بايحتسا ىأ ( ىضاقتلا نح باب ) هلوق

 باك نم « ارسعم رظنأ نم باب » ىف فوتسم هيلع مالكلا مدقت دقو « رسعملا نع ففخيو رسوملا نع زوجت»

 ةياور ىف انه عقوو ؟ عدصت تنك ام هل لوقف : هريدقت فذسح هيف « لاقف هل ليقف » ةباورلا هذه ىف هلوقو . عويبلا
 ريمع نبأ وه كاملا دبعو ؛ ميهاربا نب لسم وه هيف ىراخبلا خيشو ؟ « لوقت تنكام هل ليقف » ىلمتسملا

 _ 7 0 ١

 ؟ دنس نم ربك | ىلععي له بيسصاي - ٦
 ت ء 0 ر 2 ت 5 و

~n ۲ىبأ نع لوك نب ةملس ىنث"دح لاق نايس نغ ىحن نع ا اشو  Eةريره ىلا نع  

 جمال : اولاقف . ةوطعأ : بكي هللا هلوسر لاق : لاق « اريمب هاضاقتي یب ینلا ىنأ الجر نا » هنع لا يضر
 5 د 5 ق 5 ع عل ن

 نم ناف «هولععأ : لص هلا ةلوسر لاقف . لا كافوأ ىتيفوأ : ”لجرلا لاقف « تس نم لضفأ انسي "الإ

 باق مهنسحأ سانلا رايخ

 أ ثيدسح هيف دروأو « لوبجلل ءانبلا ىلع ىطعي لوأ مضي وه ؟ ( هنس نم یک | ىطعي له باب ) هلوق
 « ىروثلا وه هخمش نايفسو ؛ ناطقلا وه هيف روك ذملا ىحيو . هيف قوتسم هحرش مدقت دقو ؛ بايب لبق ىضاملا ةريره

 ةبعش وهو رخآ هل خيش نع هتياور نم باوبأ ةتس دعب قأيسو
 ر

aءاضقلا نسح ےس  

 ناك» لاق هنع لا ىضر ةريره ىنأ نع ةلَس ننأ نع ةءاس نع نايس الحرم وبأ اشو - ۲
 e E للا او ر لا لل الص و ٤

 الإ اودحم ف هنس اوبلطت هوطعأ : 23ج لاقف « هاضاقتب ءال ( لبإلا نم نس ي ىنلا ىلع لجرإ
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 «ءاضق ندع ك رايخ نإ : ب 'ئبلا لاق . كب لا فوأ ىتيفوأ : لاقف . يوطعأ : لاق «اهقوف انس

 اع ا يضر هلا دبع نب راج نع راثد ن برا اياد مسي الح د ال اشو - مو

 هيلع ىل ناکو . نيتمكر لص : لاقف - ىحض' لاق هارأ : ترعسم لاق جسما ىف وهو هب وتلا تينأ » لاق

 « ىدازو یناضقف ند

 مج ۶# ايف رهاظ وهو « روكذملا ثيدحلا هيف دروأو « دلا ءادأ نسح بابحتسا ىأ ( ءاضقلا نسح باب ) هلوق
ةياور ىف عقو « كب هللا فوأ ىنتيفوأ » ةياورلا هذه ىف هلوقو « نيعم نس هل لج ىأ ( نس ) هلوق . هل

 ناطقلا يحب 

 نيد هيلع ىل ناكو د هيفو هب ىنلا هنأ « راج ثيدح هيف دروأ مث هللا كانوأ قتيفوأ » هلق ىنذلا بابلل يف

 مالكلا ىتأيو « ةلاكولا ىف وهو طاريق اهنأو ةدايزلا ردق ناب اهضعي فو ‹ عضاوم ىف مدقت دقو « ىندازو یلاضقف

 طررشلا باتكىف ىفوتنمم هيلع

 زئاج وهف لاح وأ ِهَمَح نو ىضق اذإ بسا - ۸

 ركاام نب بنك نبا ىّثادح لاق یره“ زا نع شو انربخأ فا دبع ان ربخأ نادبع شو ےہ ۵
2 

 دق هل ت 0 87#” ےس 0 ۰ ت 25 ب
 ىف هامرغلا "دتشاف « نيد هيلعو اديمش دحأ موي لق هلبأ نأ ءربخأ امهنع لا ىضر وللا دبع نب راج "نأ ١

 مهقوقح ٤ وبا ىبأ د ىلطئاح رع اولبقي نأ ملأ يو ېا تا ٤ ىلاح هَ ینا موسي ل ها. . * <° o7 of fا م ر 5 2 0

 مهتيضقف امن د دخل « ةكربلاب اه رك ىف اعدو لخنلا ىف فاطف « حبصأ نيح انيلع اددف « كيلع و دْمَتس : لاقو «

 اهرم نمانل قبو €

ك خسنلا ىف ةمجرتلا هذه تعقو اذكه : لاطب نبا لاق ( زاج وبف هللح وأ هقح نود ىضق اذإ باب ) هلْ
 0 اهل

 ةياور ىف اذكو « واولاب ىربرفلا نع هب وبش نب ىلع ىبأ ةياور ىف هتب أد : تلق . فلأألا طاقساب « هللحو د باوصلاو

 ىضقي نأ زوحي هنآل لاطب نا لاق « وأ » ظفلب تاياورلا ةيقب نكل ‹ ليعامسالا جرختسم فو ىراخبلا نع قسنلا

 هبجوو . ها هضعب نم هللح اذإ كلذكف « ءايلعلا عيمج دنع زاج نيدلا عيمج نم هللح ولو : ةلااحم ريغب قحلا نود

 مث . راج ومف هقح عيمج نم نيدلا بحاص هللح وأ « نيدلا بحاص اضرب هقح نود ىضق اذإ دارملا نأب رينملا نبا

 هذه ىف دارملا وه ردقلا اذهو « ىأ اوللح و ىطئاح رمت اولبقي نأ مهل أسف هيفو « هيبأ نيد ىف راج ثيدح هيف دروأ

 باتيك ىف انه ام متأ قيرطلا هذه نم ىتأيسو « كلذ ىف هم رغ لأس هب ىنلا نأ هيلي ىذلا بابلا ىف ىنأسف . ةمجرتلا

 بعك نبا نع » ةياورلا هذه یف هلوقو . ىلاعت هلا ءاش نإ « ةوبنلا تامالع » ىف فوت هيلع مالكلا ىتأيو « ةبملا

 « هللا دبع هنأ ىزملا ركذو , نمحرلا دبع هنأ ىديجلا امبعبتو « فارطالا د ف فلخو دوعسم وبأ ركذ « كلام نبا

 كلذب ةياورلاو : تلق . هللا دبع هاف بابلا اذه ىف ىذلا دنسلاب سنوي نع ثيدحلا ىور بهو نبا نأب لدتساو

 ؛ هثدح الو هريخأ اراج نإ لقي مل هتاف ء لسم هتروصو « هوبأ لتق ارباج نا » هيف لاق هنأ الإ ليعامسالا دنع

 ةصق راج نع بعك نب نمحرلا دبع نع ىرهزلا ىور من , نمحرلا دبع ال هللا دبع هنوكىف فاكردقلا اذه نكلو



eیضارةتسالا بابك ۴  

 لعآ هللاو ‹ ۾ انه هريسفت ىلع مل لماحلا ره كلذو « تيت ءادېش

 هريغ وأ, رمتب ا نیلا ىف فراج وأ « صاق اذإ ساپ تع

 ديف م رباج نع ناسيك نب بهو نع ماش نع سنأ انكادح رررذنما ماا یر — ۲۴۳۹۹

 « باج ساغنت-اف ء دولا < نم ل نينالث هيلع ]< 0 2 "نأد ع هنااا ك یر 4 لا

 رع 6 2 >«
 ذخايا ىدوولا "لكن هيب وأ هللا لاول هيلإ هل فشل يک قل , نا ”لوسر راج م E راي 7

 « هل ىذلا هل رفوأف هل دج :ر اب لاق "مت امف 00 رنا ا هللا لوسر لخدف؛ "يآ ل ىتلاب هل ر

 لا e راج e رو ا هل ”تلّضفو « اسو نيثالث مارا هلك ا لوسر مجرام < دعب دغ

 3 باطلا نا 08 ا :لاقف ۽ رلضفلاب ا فضلا الف « القا ه دجوف ناک ىذلاب 0 قلم

 « اف “کر ابیل مب هللا لوسر امف 'ىثم نیح تاع دقل : رع هل لاقف « ٌمربخأف رع ىلإ راج بهذف

 زوجي ال : بلهملا لاق ( هريغ وأ سكب ارم ) زئاج وبف ءادآلا دزع ىأ ( نيدلا ىف هفذاج وأ صأاق اذإ باب ) هلق

 نأ زوحي امثل و « ررغلاو لبجلا نم هيف امل هنيدب ةفزاجي ارم هيرغ نم رمت نيد هل نم ذخأي نأ ءابلملا نم دحأ دنع
 ىراخيلا ةمجرت ىلع ضارتعالا كلذي دارأ هنأكو . ما ىضرو كلذ ذخألا مع اذإ هنيد نم لقأ هقح ىف ةفزاجم ذخأب
 نآل ءادتبا رفتغي ال ام ةضواعملا نم ءاضقلا ىف رفتغب هنأ ناب هضرغو « هافنام ال ضرتعملا هتيثأ ام ىراخبلا دارمو

 لأس علي هناف ؛ بابلا ثيدح ىف نيب كلذ و « ءافولا دنع ةضواعملا ف زوحيو « ايارعلا ريغ ىف ذوحيال رعلاب بطرلا عب ٠

 هل ىذلا نرد طئاحلا رع ناكو « ةمولعم ھو هل ىه ىتلا قاسوألا ىف ردقلا لوبحي وهو طئاخلا رم ذخأي نأ ميرغلا

 ىطاممدلا ذأ دقو « ءافو هيف نأ اور ملو اوبأف د هيفو رخآ هجو نم حلصلا باتك ىف كلذب حيرصنلا عقو اك

 ةه تيجأ ام وحلب رينملا نبا هبقعتو , بلهملا هركذ ام وحنب لتعا مث . حصيال اذه : لاقف هب ضرتعاف بلبملا مالك

 ققحتم ترافتلا نال ءافولا ف كلذ رفتغا نكل « ابرو ةنبازف هون ارم ناك ناف ةنبأرم لوهجلاب مولعملا عب : لاق

 . ىلاعت هللا ءاش نإ « ةوبنلا تامالع » ىف هدئاوف ةيقب ىلع مالكلا ىتأ سو « ةئباززم هن وك نع جرخيف فرعلا ىف
 ناسيك نبا وه بهوو « ةورع نبا وه ماشهو ؛ ةريض وأ ضايع نبا وه « سنأ انثدح د دانسالا اذه ىف هلوقو

 نويندم هلك دائسالاو

 نالا نم ذاعتسا نم اپ - ٠
 نع یخ ىنث دح لاق لیعاما شوو . ع یره زا نع بیش انربخأ ناملا وأ اشو س ۷

 رفا لوسر "نأ » ةيريخأ اهمع نا یر ةشئاع "نأ ورم ۶ نع بابش رنبا نع قع ىبأ نب دمع نع نابلس

 قيعتسلام ہک أ ام : لئاق هل لاقف ._مرغلاو مث 11 نم كب ذوعأ ىنإ “ هلا : لوقيو قالصلا ىف وعدي ناك هيَ

 « ذلخأف دعوو 0 ثكر» مرغاذإ لجرلا نإ : لاق ؟ م ملا نم هللا لوسراي



 اال م1. ۲۳۹۷ ثيدحلا

 هقايسو ؛ ةالصاا ةفص رخارأ ىف نتملاو دانسالا اذه مدقت ( كولا وأ انثدح . نبدا نم ذاعتسا نم باب )ەلۋ

 كانه ةدرغملا نالا ىنأ ةياور نأ هديؤي و « ىناثلا دانسالل هنأك انه ىذلا قاي لاو « مث هحرش مدقتو « متأ كانه

 اوا سوا ىبأ نبا وه انه روكذملا ليعامساو . ةئماعلاب ايه ركذو ىرهزال ةورع نم رابخإلاب ابف حرص

 نم دافتسي : بابملا لاق . نويندم هلك دانسالاو  لالب نبا وه ناياسو ؛ رهشأ هتينكي وهو ركب وبأ ديجلا دبع وه

 ىف فاحلاو ثيدسحلا ف بذكلا ىلإ ةعيرذ بلاغلا ىف هال , نيدلا نم ذاعتسا يلب نال ٠ عئارذلا دس ثيدحلا اذه
 هيلا جايشحالا نم ةذاعتسالا نيدلا نم ةذاعتسالاب دار نأ لمحو . ها لاقملا نم هيلع نيدلا بحاصلام عم دعولا

 . ةمجرتلا قالطإ ىف رسلا وه كلذ لعل و « هتعبت قبتال ىتح هئافو ىلع ةردقلا مدع نم وأ « لئاوغلا هذه ىف عقبال ىتح

 لئاوغ هنم ذيعتسا ىنذلا نال , ةنادتسالا زاوجو نيدلا نم ةذاعتسالا نيب ضقانتال : رينملا نبا ةيشاح ف تيأر 2

 ازئاج لعفو هللا هذاعأ دقف اهنم لسو نادا نف « نيدلا

 ايد كر نم ىلع قالصلا ساپ ١-
 1 2 ٠ ء ت 4 ع ۶ 0

 كا ”ىكر ةريره ىلا نع مزاح یا نع تبا نب ”ىدع نع ةبعش انثاح دولاولا ر آ اسم ل ۸

 « انيلإف اك كر نمو « هتثرولف “الام ارت نم » لاق هلل ءئنلا نع هنع

 ن نهرا دبع نع ىلع نب لال نع ميلف ان لح ساع وأ ات دح دمت نب لإ يع عض - ۳۹۹

 . ةرخآلاو ايندا ىف هب لو ناو الإ نمم نمام » لاق هد ىننلا "نأ هنع لا ىضر 3 ىبأ نم ةر یا

 ا ب 5ه هج 2 2 0 ريو 2 و اا

 ¢ ةالوم انأف « ىنئأيلف اعايض وأ ا رت نمو

 ةذاعتسالا نأو « نيدلاب لخم ال نيدلا نأ ةمج رتا هذہب دارأ : ريثملا نبا لاق ( اند كرت نم ىلع ةالصلا باب ( هل

 هتيقب ىلا هن راشأو « ىنتأيلف انيد كرت نم » هيف ىذلا ثيدحلا وواو هلثاوغ نم ىشخ امل لب هتاذل تیا هلم

 ىنأيو . ةلافكللا ىف هماتب ىضم دقو ‹ هيلع ىلصي راص حوتفلا تحتف ابلف « نيد هيلع نم ىلع لصيال ناك هنأ وهو
 لوقو  الايع ىأ ديدشتلاو حتفلاب ءالك» هلوقو . ىلاعت هنا ءاش نإ ضئارفلا فو بازح الا ريسفت ىف هحرش ةيقب
 , مدخ وأ دلو نم عيضي نأ ددصب وهام لكل امسا لمج : ىباطخلا لاق  اضيأ الايع ىأ ةمجعملا حتفب « اعايض »

 عئاجو عايجك عئاض عج هنأ ىلع هريغ هزوجو ‹ دالا رسک ىناطحلا ركنأو

 ا تلا "لام باپ -
 بهو ىخأ هُبنَم نر ماه نع 0 نع ىلعألا ا اا دم اشو - ۰

 م هنأ بم نب

 ر تلا لطم » هلي هلا لوسر لاق : لوقي هنع لا ضر ةريره ابأ

 ىرصبلا لدالا دبع نبا وه دانسالا ىف ىذلا لعالا دعو
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 ٣۳ - هض'رعو هتبوقع لع دجاولا ل » مب وتلا نع كبو . لاقم قلا بحاصل ساپ <

 ىتلاعم لوقي : هضرع نايفس لاق .٠ ”سبحلا : هتبوقعو
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  ~~ 4یا » هنع لأ ىر .ةريره ىبأ نع ةماس ىبأ نع ةملس نع ةبعش نع ىح اد دك اشو
 و 2 ف 0 ی ر

 الاقم قملا بحاصل ناف هوعد : لاقف ةباعسأ هب مهذ « 4 أف ءاضاقتي ”لجر هرب ىلا «

 ثيدحلا ركذو « كلذ ف صن وهو ابرق مدقملا ةربره ىبأ ثيدح هيف ركذ ( لاقم قحلا بحاصل باب ) هلوق

 دجاولا ىل : لَ ىنلا نع ركذيو ) هلوق . ابيرق ةريره ىبأ ثيدح حرش مدقت دقو « لاقملا ريسفت نم هيف امل قلعملا

 لحم و . ةردقلا ىنمع, مضلاب دجولا نم « ىنغلا جلاب دجاولاو . ىولي ىول « لطملا حتفلاب ىللا ( هتبوقعو هضرع لح

 نم یاسنلاو دواد وبأو اممدئسم ىف قع إو دمحأ هلصو روكذاا ثيدحلاو . اماظ هنوكب هفصو ذوحجي ىأ هلوأ ضب

 .دائسالا اذ الإ ىوربال هنأ ىقاربطلا ركذو « نسح هدانساو هظفلب هيب أ نع ققثلا سوأ نب ديرشلا نب وربع ثيدح

 ىراخبلا خويش نم وهو ناب رمل قيرط نم قبلا هلصو ( سيلا هتب وقعو ىنلطم لوةي هضرع : نايفس لاق ) هلۆق
 ,هئاسلب هاذأ هضرع نايفس رسف : سا لاتو « نجسي نأ هتبوقعو قح ىنلطم لوقي نأ هضرع » ظفلب ناسضس نع

 ىلع هب لدتساو . هسيح هتبوقع : امهنم لكلاقو « هتياكش هضرع د عيڪو لاق هددسب عيكو هاور امل : دحأ لاتو

 «دجاولا ده هلوقبو ‹ هيف فالخلا لقت ناس اک هيلع ادب دشت و هل اييدأت ءافولا ىلع ارداق ناكاذإ ندملا سيد ةبعو رشد

 ؛رييغت وهو « هسبح هتبوقعو لظ دجاولا ىل عوفرملا نآملا ف ىعفارلا ىف عقو : (هيبأت) . سبع ال رسعملا نأ ىلع

 ىرت اک ةأورلا ضعب نم وه اما سيح اب ةبوقعلا ريسفتو

 ٤ - هب قحا وهف ةعيدولاو ضرقلاوعيبلا ىف سافم دنع هلام دِجَو اذإ اپ
  00نع »أ ١# ا و 2 0 1 5 ١ 5

 نم ناي ىق : بيسملا نب ديعس لاقو . هؤارشالو هعيب الو هقتع "ر نينو سلفأ اذإ : ”نسحلا لاقو

 هب قحا وهف هنيعب اتم فرع نمو « ل وهف سافي نأ لبق هتح نم یضتقا
  - 7 7 7 4هلا اذ 6 - ١ و.

  - ۲نب دغ ن ركب وبأ ىف ريخأ لاق ديعس “ئ ىح ان دح ریه ز انث دح سنوي نب دجأ ( شاو

NESS ادن CIN هديل ل هما هرجا مامنه ني تراخا . ني نجر دبع نب ركب اب نا هربخا زيزءلا دبع نب رمت نأ مزح نب ورم 
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 كردأ نم »  لوقي هب هللا لوسر تم : لاق وأ - ب ہللا لودر لاق لوق هنع لا ىعر ةربره ابا مم

 هريغ نم ركب ا وهف .سافأ دق ناسنإ وأ رلجر دنع هنیعب ”هلام 0

 هل ويد ديذ نم اعرش سلفملا ( هب قحأ ومف ةعيدولاو ضرقلاو عسيبلا ف سلفم دنع هلام دجو اذإ باب ) لوق

 قدأ الإ كلل راص هنأ ىلإ ةراشإ ريئاثدو مارد اذ ناكنأ دعب سولف اذ راص هال الذم ن ؛ هدوجوم ىلع

 اهب نولماعتي اوناك ام منال سولفلاك هفاتلا ءىثلا ىف الإ فرصتلا عنب هنآل كلذب ىم وأ « سوال و لاومآلا
2 

 «عيبلا ف» هلوقو ‹ بلسلا سلفأ ىف ةزم لاف اذه ىلعف « اسلف امف كلمبال ةلاح ىلإ راع وأ , ب ا امشالا ىف الإ



 أو 00 ۰۲ دلا

 لوق وهو ريخلا مومع ىف هلوخدل وأ هيلع سايقلاب وه « ضرقااو » هل رقو « اصن هقرط ضعب ىف دروام ىلإ هراشإ
 لاقو . عامجالاب وه «ةعيدولاو» . هلوقو ٠ عيبلاو ضرةلا نيب ةقرفتلا ةيكلاملا نع دوهشملاو « نيرخآ ىف ىعفاشلا

 ةعيدولا كامن نال ىلوأ نارخآلاو عسيبلا ىف دراو هنآل امإو قلطم ثيدحلا نآل امإ ةئالثلا هذه لخدأ : رينملا نبا

 زج مل نيبتو سلفأ اذإ : نسحلا لاقو ) هلق . بولطم افورعم ضرقلاب عنطصا نم ءافو ىلع ةظفاحلاو , لقتتي مل
 هلحف قتعلا امأ و « مك احلا كح لبق فرصتلا عنميال هنأ ىلإ ةراشاف « نيبتو » هلوق.امأ ( هؤارش الو هعيب الو هقتع

 اًهبنأ الملا لوق خم حيحصلاف ءارشلاو عببلا اهأو «هتاعربت راس الو هتبه الو هقتع ذفني الف هلاع نيدلا طاحأ اذإ ام

 هرارقإ ىف فلتخاو « ىمفاشلا لوق وهو فقوي :مهضمإ لاقو « نيدلا ءافول عيبلا هنم عقو اذإ الإ اضيأ ناذفنيال

 .زئاج هعايقبا و روجحلا عيب : ىعخنلا يهاربا لوق ةضراعم ىلإ نسحلا رثأب راشأ ىراخبلا نأكو هلوبق ىلع دوهجلاف

 قوبلاو « لاومالا باك » ىف ديبع وبأ هلصو , حلا نافع نبا ىأ ( نامثع ىضق : بيس ا نب ديعس لاقو ) هلوق

 نيبي نأ لبق » هيف لاقو هركذف « ىضةف ناثع ىلإ هيف مصتخاف ةبدبح مال ىلوم سلفأ » هظفل و ديعس ىلا حيحص دانساب
 / وهديعس نب ىح و « ىنعجلا ةيواعم نبأ وه ( ريهز انثدح ) هلق . ءاوس قابلاو « سلفي نأ لبق هلوق لدب « هسالفإ

 نم نم-رلا ديه نب ركب ىنأ ىوس ماكو ءاضقلا ىلو مولكو مل وأ وه نيمباتلا نم ةءررأ دنسلا اذه فو.« ىراصنألا

 نم .هنظأو تاور دحأ نم كش وه ( ِهتِلَي هللا لوسر تعمس لآ وأ : للي هللا لوسر لاق ) هلوق . ةدحاو ةقبط

 ىويال ناك هنأب رعشم اذهو « عامسلاب حيرصتلا هيف مهترثاك عم ىحي نع هاور نم دحأ ةياور ىف رأ مل اف « ريهز
 نأ هريغ نود لالا بحاص قاقحتسا طرش نأ ىلع هب لدتسا ( هنيعب هلام كردأ نم ) هلوق . الصأ ىنعملاب ةياورلا
 ةوسأ ىوف اهتافص نم ةفص ىف وأ زق صقنلاب اهماذ ىف نيعلا تريغت ناف الإ و « لدي لو ری هع هلام دج

 دجو اذإ د ظفلب لسم دنع بابلا ثيدح دنسب دمع نب ركب ىبأ نع نيسح ىبأ نبا ةياور هنم حرصأو « ءامرغلل

 أ »السم ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ىنأ نع باهش نبا نع كلأ» ةياود ىف عقوو « هقرفي ملو عاتملا هدنع

 ضبق اذإ هنأ همورفف « هب قحأ وهف هنمعب هدجوف ايش هنم نم عئابلا ضبق ملو هعاتبا ىذلا سلفأف اعاتم عاب لجر

 السم ناك ناو اذهو « هنع رمعم نع قازرلا دبع هاور اف باش نبا حرص هب و ءامرغلا ةوسأ ناك ايش هنم نم

 ' هلصو دقو : ىرهزلا نع اذكو« هلاسرإ كلام نع روهشملا نكل « كلام نع هفنصم ىف قازرلا دبع هلصو دقف
 اوا زيزعأا دبع نب سع نع ةييش ىبأ نالو «دوراجلا نباو ةع زخ نباو دواد وبأ هجرخأ ىرهزلا نع ىديبزلا

 ءامرغلا ةوسأ ومف ايش هلام نم ىضتقا نوكي نأ الإ ءامرغلا نه هب قحأ هنأ للي هللا لوسد ىضق ١ لاق ثيدحلا اذه

 احيحص ءاطعو سواط نع قازرلا دبع هاور كلذكو ‹ روكذملا ناثع رثأب هداهشتسال ىراخبلا رايتخا ريشي هبلاو

 ريغت نيب قرف ال نأ هبهذه ىف حجارلا وه الوق ىعفاشلل نأ الإ « باباا ثيدح مودعب ذخأ نم روهمج لاق كلذبو
 هلو . عورفلا بتك ىف ةحورشملا ليضافنلا ىلع «هنم ءىش ضبق مدع وأ ان ضعب ضبق نيب الو  امثاقب وأ ةعلسلا
 نم هب قحأ ومف ) هلق : هسالفإ نيبت ىأ ( سلفأ دق ) هلو . اضيأ ىوارلا نم كش ( ناسنا وأ لجر دنع )

 فااخ دحاو ريخ هنوكتل هولوأتف ةيفاحلا فلاخو « ءابلماا روهج لاق اذهب و اعرغو اثراو ناكنم انئاكىأ ( هريغ :
 اولحو « كلل ضقن هنم اهذخأ عئابلا قاقحتساو هنا نمو ىرتشلل اكلم عببلاب تراص ةماسلا نآل « لوصالا

 الو سلفا ديقي مل كلذ ناك و ل هن! :نقعت ٠ ةطقل وأ ةءراع وأ ةعيدو عاتملا ناكاذإ ام ىهو ةروص ىلع تيدحلا :
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 صيصنتلا درو دقف اضيأو « ةعفشلاب ضقتني هوركذ اف اضيأو « كارتشالا نم لعفأ ةغيص هيضتقي ال اهب قحأ لعج
 ةب رخ نبا هقيرط نم هجرخأو هعماج ىف ىروثلا نايفس هاور امف كلذو « عييبملا ةروص ىف هنأ ىلع بابلا ثيدح ىف
 اهنيعب هدنع ىهو سلفأ مث ةعلس لجرلا عاتبا اذإ » ظفلب دانسالا اذ ديعس نب ىحن نع امهريغو نابح نباو

 لجرلا سلفأ اذا » ظفلب ةريره ىبأ نع ىوزخلا ىحي نب ماشه قيرط نم نابح نبالو « ءامرغلا نم اهب قحأ وبف
 هنأ عاتملا هدنع دجو اذا » لبق املا راشملا نيسح ىبأ نبا ةياور ىف لسمو « هلثم قابلاو « هتعلس عئابلا دجوف
 لجرلا سلفأ مث هدقني مل لجر نم ةعلس عاب نم » قازرلا دبع دنع کلم ىبأ نبا لسم ینو « هعاب ىذلا هبحاصل
 نم دنه وه اذكو « اعاتم عاب لجر اأ د هيلا راشملا كلام لسرم ىفو « « ءامرغلا نيب نم امذخأيلف اهتيعب اهدجوف
 . ىلوألا باب نم ركحذ ام رئاسو ضرقلا هب قحتلي و « عيبلا ةروص ىف دراو ثيدحلا نأ رهظف « هلصو هنأ انمدق
 ثيدحلا اذه « جابنلا حرش » ىف ىبسلا لاقف ‹ هتمدق ىذلا ىروثلا ظفلب ثيدحلا قايس ىعفارلا ىف عقو : ( هيبفت )
 فالخم , لمتع وأ ماع ىراخبلا ف ىذلا ىأ رومشملا ظفللا ناف , دوصةملا ف حرص وهو ظفللا اذهب لسم هجرخأ
 روكذملا ظفللاو . ىنا حرص رخآ دنسب هظفلب ءاجو : لاق . لسم ظفل وهو هيف لاهتحا ال صن هناف عيبلا ظفل
 نأ لبق ىرتشملا سلفأ اذإ ام ىلع اضيأ ةيفنحلا ضعب هلمحو . ناعتمملا هقاو هتمدقام هيف امل و لسم حيت ىف وه ام

 ديعس نب ىحي نع ىروُثلا نايفس قيرط نم نابح نالو « لجر دنع د بابلا ثيدح ىف هلوقب بقعتو « ةعلسلا ضب
 هضبقي مل ناک واف « عاتم هدنعو لجرلا سلفأ اذإ د ىحي نع باہش نبا قيرط نم قببللو « هدنع ىهو سلفأ مث د
 نبا هجرخأ ء هجولا اذه ريغ نم روهشم هناف ء رظن هيف دحاو ربخ هنوكب مهراذتعاو « هدنع هنأ ىلع ربخلا ىف سنام
 هب یطقو « نسح هدائسأو ةرعم ثيدح دود وأو دمحأ هجرخأو « حيمص هدانساو ريع نبا ثيدح نم ناجح

 ناهثعا فرعنال : رذنملا نبا لاق ء اب رغ ادرف هن وک نع ربخلا ج رخ اذه نودبو « ىضم اک زيزعلا ديع نب رع و ناجع

 ىلع ىلع فلتخا هنأب بيجأو « ءامرغلا ةوسأ هنأ ىلع نع ةبيش ىبأ نبا ىور ام, بقعتو . ةباحصلا نم اةلاخع اذه ىف

 موقتال تاليوأتب ثيدحلا اذه ليوأت ىف ةيفنحلا ضعب فسعت : « مبفملا» ف ىطرقلا لاقو « نان فالخب كلذ ىف
 اذإ ام ىهو - ةروص ىف نولئاقلا فاتخاو . ىبتنا ةدودرم ةفيعض تاليوأتب هلوأت : ىوونلا لاقو , ساسأ ىلع
 وه : دمحأو كلام لاقو ٠ هريغ نم اهب قحأ ةعلسلا بحاصو كلذك كسلا : ىعفاشلا لاقف  ةعلسلا تدجوو تام

 نيب ارق فو « ءامرغلا ةونبأ هيف عاتملا بحاصف هعاتبا ىذلا تام ناو » كلام لسم ىف امب اجتحاو « ءامرغلا ةاوسأ
 جتحاو . سلفملا فال « كلذ ىف اووتساف هيلا نوعجري لح ءامرغلل سيلف هتمذ تب رخ تملا نأب توملاو سلفلا
 وأ تام لجر ام.أ مللي هللا لوسر ىضق د لاق ةريره بأ نع ةنيدملا ىضاق ةدلخ نب سع قيرط نم هاور اإ ىعفاشثلا
 دواد وبأو دمحأ اضيأ هجرخأ « هلثمب جتحي نسح ثيدح وهو « هنيعب هدجو اذإ هعاتمإ قحأ عاتملا بحاصف سلفأ
 : لاقو لسرملا ىلع ىمفاشلا هحجرو « ءافو هبحاص كرتي نأ الإ د هرخآ ىف مهضعب دازو , احلا هحصصو هجام ناو

 كلذكو « توملا ةيضق اوركذي مل هنع هواصو نيذلا نال « نمحرلا دبع نب ركب ىبأ ىأر نم هرخآ نوكي نأ لمبتحي
 سالفإلا نيب ةيوسنلاب ةريره ىبأ نع ةدلخ نبا حرص لب « كلذ اوركحذي مل هريغو ةريرهىفأ نع اوور نيذلا

 لوق نم كلام لسرم ىف ىلا ةدايزلا نأب ىكلاملا ىبرعلا نبا مزجو . ةقث نم ةدايز اهنآل هيلا ريصملا نيعتف توملاو
 نب ركب ىبأ ثيدحو « اسافم تام اذإ ام ىلع ةدلخ نبا ثيدح لمح نيثيدحلا نيب اضيأ ىعفاشلا عجو « ىوارلا



 3 ۰۴د ۲۲۲ تیما

 ةعلسلا ااا ةئرولا 0 ءا رغلا دارآ اذإ ام كالا عورف نمو . لعأ تاو الم تام اذإ ام ىلع نحرلا دبع
 رخآ مرغ رہظ ام ر ہنالو , ةنملا نم هيف ال كلذ همزايال : دحأو ىففاشلا لاتو « لوبتلا همراي : كلام لاتف « نملا

 قحتلي و . هتعلس الإ هل سيلو « كلذ هل زوحيال : لاق هنأ ىعفاشلا نع كغ نيتلا نبا برغأو.. ذخأ ايف هحارف
 ةيعفاشلا دنع حيحصلا وه اذهو ٠ كلذ وحنو هرادو هتباد نيع ىلإ رادلا وأ ةبادلا ىرتكم عجريف رج وال عيب اب
 ىضتقا لاقي وأ « لاملا .وآ عاتملا مس ١ ابياع قلطي عفانملا نأ ىلع فقوتم كلا اذه ىف ةراجإلا كا ةيكلاملاو

 لولح ىلع هب لدتساو . مووللا قيرطب بثق « عفانما ف حوجرلا كلذ مزاول نمو « نيلاب قحأ نوكي نأ ثيدحلا

 زوحي نأ كلذ مزاول نمو « هب قحأ نوكيف هنيعب هعاتم كردأ نيدلا بحاص نا ثيح نم سلفلاب لجؤملا نيدلا

 دوصقم قح لجألا نآل كاذب لحال لجؤملا نأ ةيعفاشلا دنع حجارلا نكلا « روبلا لوق وهو لجؤملاب ةبلاطملا هل
 فتوتي رخآلا لوقلاو « .املعلا لوق نم حصألا وهو هذخأي نأ عاتملا بحاصل نأ ىلع هب لدتساو « توفي الف هل

 لطب هتردق عم نفلا ءادأ نم ىرتشملا عنتما اذإ عيبلا خسف ىلع هب لدتساو « سلفلا توبث فقوتي اک کاملا كح لع ٠
 ىلع هپ لدتساو « خسفیال هنأ ءابلعلا وق نم حصآلاو «الاح هيلا لوصولا رذعت عماجي سلفا ىلع اسايق بره وأ
 . عئابلا عاتم, تسيلو ىرتشملا كلم ىلع تثدح اهل ةلصفنملا هدئاوز نود عاتملا نيع ىف عقي اما عوج رلا نأ
 لأ هللاو

 ف ءاوب اف ىطئاح ده وبث نأ كي اا ا “دتشا : راج لاقو

 « ةكربلاب اهرم ىفاعدف حبصأ ”نيح NL ياع ودغأس : لاقو مل هریک ملو طئاملا ,مهطعي
 » ميس

 « اقلعم هيبأ نيد ةصق ىف رباج ثيدح هيف ركذ ( الطم كلذ ري ملو هوحن وا دفلا ىلإ ميرْملا رخآ نم باب ) هلوق
 اهركذو « مل هرسكي ملو » هلوق هيف سيل هنكل « رباج نع كلام نب بعكن با قيرط نم ابی رق الوصوم مدقت دقو
 هيفام راظتنال ةمسقلا ريخأت زاوج « كيلع ودغأس » أَي هلوق نم طبنتساو , أيس اک ةبحلا باتک یف هثيدح ىف

 اهركذي و < ا و ( هنت )۰ الطم كلذ دعي الو نيدلا هيلع نمل ةحاصم

 حارشلا رثكأ الو لاطب نبا

 هسفن ىلع قفني قليب اا 07 نف ا أ ساما لام عاب نم اپ - 5

Y4کھ ىلأ ةر ةاطع انئلح 0 ياب مد یز اتد دس ازم -  

 رتشاف ؟ینم هبررتشي نم : لم ئبلا لاق 7 د نع 4 االغ ”لجر نما الا هلا ىضر 4 هللا دبع نب

 ا تدق دخ هللا دبع نب مت

 ثيدح هيف ركذ ( هسفن ىلع قفني ىتح هاطعآ وأ « ءامرغلا نيب همسقف مدعملا وأ سلغملا لام عاب نم باب ) هلوق

 يرالا جف « ۵ جحد م
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 نيب همسقف » ةمجرتلا ىف هلوق ىنعم ثيدحلا نم مهفيال : لاطب نبا لاق . قّعلا ىف هيلع مالكلا تأ يسو ارصتخم ربدملا
 هعاب امنو ٠ نيد هيلع ناک هنأ هيف سیلو « ماكحالا ىف ىتأيس اک مالغلا ريغ لام هل نكب مل ربد ىذلا نآل « ءامرغلا

 . ىهتا « ىنغ رظ نع ناكام ةةدصلا ريخ » لاق كلذلو . اريقف قبيو هلك هلام, ءرملا قدصتيال نأ هتنس نم نآل
 انايدم هنوكل هيلع هعاب نوكي نأ لمتحاو . حراشلا ركذ امل هيلع هعاب نوكي نأ لمتحا امل هنأب ريناا نبا باجأو

 دحأ نأ عم . نيريدقلا ىلع مجرت ذيلف « همسقيل نايدملا ىلا هللسي وأ هسفنب مامالا همسقي نأ امإ نايدملا لامو
 نأ ىل ربظ ىذلاو . e امرا قمل هيلع هعسب ناآلف هسفن قحل هيلع هعاب اذإ هنال « رخآلا نم جرخي نيسآلا

 لع قف ىتح ءاطعاف مدعملا لام عاب نمو  ءامرغلا نيب همسقف سلفملا لام عاب نم ريدقتلاو . ارشن و افل ةمجرتلا ىف

 قرط ضعب ىف تبث ةو « رينملا نبأ لاق ا رخآلا رم امهدحأ جرخيو « عبونتلل نيعضرملا ف ءوأ» و . هسفن

 بامصأ و ام هجرخأ كلذ ىف ثيدح بابلا ىو . هريغو ىتانا' ةجرخأ نيد هيلع ناك هنأ ريدملا ةصق ىف راج ثي دح

 روا بهذو <« كلذ الإ كل سيلو متدجوام اوذخ : لاق عب ىنلا نا » هيفو ىردخلا ديعس أ ثيدح نم نالا

 فلاخو « مهنويد ةبسف ىلع هئام رغ نيب همسقيو هيلع هعيدي ىتح هلام ىف هيلع رجحلا كاملا ىلمف هسلف رهظ نم نأ ىلإ
 ةمسقلا رخأ هناآل هيف ةجح الو « مل هركي ملو طئاحلا مهطعي لف » هيب أ نيد ىف لاق ثيح رباج ةصقب اوجتحاو ةيفنحلا

 ناک كلذكو ٠ نيقيرفلل ريخ لصحبا هروضح رع ىن كربلا لصحتف رضحيل

 يملا ىف لجأ وأ « ىمسم_ لجأ ىلإ هّضرقأ اذإ ص - ۷

 اطرتشب ملام يارد نم لضفأ لطعأ نإو « هب سأب ال : لجأ ىلإ ض'رقلا ىف رع "نبا لاقو

 ٍضارقلا ىف ولجأ ىلإ وه : رانيد نب ور معو طع لاقو

 هنع هلا ىضر ةريره ىنأ نع رر رن نحرلا دبع نع ٌةعيبَر "نب رج ىث”دح ”ثبالا لاو - 6

 هيلا اممفدف « ةقلسي نأ ليثارسإ ىب "ضب أس ”ليئارسإ ىنب نمر الجر رک د هنأ ياكم د ها لوسر نعو

 ثيدحلا رك دف « یس م لجأ لإ

 رثكالاو , هيف فلتخا ام وف لجأ ىلإ ضرتلا امأ ( عمبلا ىف هلجأ وأ ىمسم لجأ ىلإ هضرقأ اذإ باب ) هلوق

 ضرقلا ف ذاوجلل جتحا ىراخبلا نأكو . انافتا راج لجأ ىلا عيبلا امأو . يت
 ىبأ نبا هلصو ( ملا رمع نبا لاقو ) هلوق ٠ ةريره ىبنأ ثيدحو ربع نبا رثأ نم هب رهظتسا ام عم عيبلا ىف زارجلاب

 سأيال : : لاق < ىمهارد نم دوجأ قوضقيف ءاطعلا ىلا قاريج فلسأ نإ :سصع نبال ىملق , لاق ةريغملا قد رط نم ةيدش

 ءابنم اريخ هاضقق مارد لجو نم فاستسا رع نبا نأ د ه حيمص دانساب « أطوملا » ف كلام ىورو . « طرتشت لام هب

 هلجأ ىلا وه : راد نب ورو ءاطع لاتو ) هلق « لبالا ضارقتسا باب » ىف قشلا اذه ىلع مالكلا مدقت دقو

 فلسأ ىذلا ثيدح نم قرط ركذ ( خلا ثيللا لاقو ) هلق . امهنع جرج نبا نع قازرلا دبع هلصو ( ضرقلا ىف
 «ةلانكلا باب» ىف قوتسم هيلع مالكلا مدقت دقو « رانيد فلأ



 ثيدحلا ۲٤۰١ ۲۲۰۹۵ ۹۷

 نيالا عضو ىف ةعافشلا صاب - ١

 ةبيصأ » لاق هنع فا ضر راج نع ساع نع َةرينُم نع ةناو بأ ان“ یوم اشو

 كَم ىبلا ”تيتأف « اوبأف هني نمر اضمب اومَضَي نأ نالا بامسأ ىلإ تبلطف « اندو الع كو رشا دبع

 ىلع يللا « ةدح ىلع یز نبا قذع : رهتدح ىلع هنم یش رک هد دس لاق ا مهماع هب ت ەقشتساف

 لر لكل لاکو « هيلع دعقف ب ءاج مث . ”تلمف . كیا یتح مرضحأ مث « ةدح ىلع ويلو « ةدح
 م و

 « نسي مل هنأك وه اک تلا قبو « قاوتسا ىّتح
 نمر اب ئنلا زك و ف "ىلع اخف لما فسْأذ ءانل حضن ىلع هبل ینا عم توزغو - 0

 ںیرعب دمع ثيدحت ىلإ ہللا لوسراي : تلق تنّدأتسا ان وتد اف دلا ىلإ هره كلو هين : لاق . هفلخ .

 ابی تجوزف ًاراغص یراوج كرتو هللا دبع بيصأ ءا : تلق ؟ ا مأ اركب « تجوز اف : كي لاق

 « لجلا مايغاب هتاريخأف ء ىنمالف لجل عيب ىلاخ ثريخأف تمدقف . كلكأ تئا : لاق م . نبتون

 لج باو لجلا "نمت ىناطعأف « لجلاب هيلإ تودغ للي ئنلا مدق الف . ءايإ م زكوو هب ینلا نم ناکی ذلابو

 « موقلا مم یہسو

 ةصق ىف هثيدح هيفو « هيبأ نيد ىف رباج ثيدح هيف ركذ « هفيفخت ىف ىأ ( نيدلا عضو ىف ةعافشلا باب ) هلو

 ىلع د هلوقو « هدحو فنصلك لمجا ىأ « كرم فنص ه ةياورلا هذه ىف هلوقو . ثيدحلا « !وبأف ميياع مقلب ىنلاب

 عون ةمجعملا لاذلا نوكسو نيعلا حتفب « ديز نبا قذع  هلوقو « دارفنا ىلع ىأ لادلا فيفختو ءاحلا رسكب « ةدح

 . ءىدرلا وه ليقو « رملا نم عون ةيناتحتلا نوكسو ماللا ركب نيللاو « ةلخنلا حتفلاب قذعلاو « رقلا .رم ديج

 هئسر.رحب بعت اذإ ريعبلا نأ هلصأو < ايعأو "لك ىأ ةلمهملا حتفو ىازلا نوكسو ةزمهلا حتفب « فحزأف » هلوقو .

 نأ نيتلا نبا كحو .لامتسالا ةرثكل لوعفملا | وفذح مث ءايعالا نم هرج ىأ هنسر فحزأ موقب | ونكمهنأكو

 « هزكوو د هلوقو . هانمدقام ىلع فقي مل هنأكو « ىثالثلا نم لما فحز باوصلا نأ عزو ةزمحلا مضي خسنلا ضعب ىف

 هيف زڪر ىأ ءارلاب «هركرو » ىوخلاو ىلمتملا نع رذ ىنأ ةياود فو « اصعلاب هب رض ىأ واولاب رثكألا اذك

 طورشلا ىف هلمج عب ىلعو « ةوبنلا تامالع ىف هيبأ نيد ىلع مالكلا ةيقب ىأسو « اهب هبرض ىف ةغلابملا دارملاو اصعلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 ( داسقلا ةبحأال فاو إل ىلامت هلا لوقو « لاما ةعاضإ نع ىبنيلام بيسإب -9

 نأ وأ انْؤابآ فيعيام كرات نأ كدمات كلئاواصأ ) ىلاعت رلوق ىف لاقو « ( نيدسفملا لع حمي سي ال9 و



 ٦۸A  t۴ضارقتسالا باتک .

 2-6 ٠ : aأ ¢ 4 و« ل . ١ ارعا
 عادجل نع یم: امو ( مدلاومأ ءامفسلا اوت نالو ) ىل هت لاقو . ( ءاشنام انلاوم ی لمف

7 1 , 
 ¥) — لاق امهنع 2 ضر رع نا تعم رانيد ن رشا دبع نع نايفس انث دح م وبا اشو

 « وقي ”لّجرلا ناكسف . ةبالخال لقف تاب اذإ : لاقف « عويبلا ىف عدخأ ىنإ : لش ىنا لُجر لاق »
 ٠4  0 0هک 2 “وک 8 5 _ 3 ۱

  ~~ EAنع هبعش نب ةريخملا ىلوم دارو نع ىعشلا نع رروصنم نع ريرج انث دح نامع یر

 ؛ تاهو متو « تانببلا أوو « تاهمألا قوقع ميلع مرح هللا نإ » هب ئنلا لاف : لاق ةبمش نب قريخ |
 « لالا ةءاضإو ءلالا ةرثكو «لاقو لبق كد هركو

 ىف عقوو « رثكالل اذك( داسفلا بحال هللاو : ىلاعتو كرابت هللا لوقو ء لاملا ةعاضإ نع ىبنياع باب ) هلوق
 اذك ( نيدسفملا لمع حلصي الو ) هلوق . ةوالتلا ىف مقو ىذلا وه لوالاو « ذاسفلا بحال هللا نإ » قسنلا ةياور
 دصقي مل هنأ تبث نإ ۔ ىدنع هېجو و « وېس وهو ليق ٠ حلصيال لدب « بحال » قسنلاو هيوبش نالو« ركالل
 -هلوق ىلا _ كرتن نا كرمأت كتاولصأ : لاقو ) هلق . ( نيدسفملا لمع حلصيال هللا نإ إل ةوالتلا لصأ نآل ةوالنلا

 لاتو) هلق . اهانحرط انئش نإو اهانظفح انئش نإ ىأ « كلذ اولاقف اهداسفإ نع مابي ناك : نورسفملا لاق ( ءاشن ام
 اندنع باوصلا : ءاهفسلاب دارملا ىف نيرسفملا لاوقأ ىكح نأ دعب ىربطلا لاق (ةبآلا ( كلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو ١

 . هريبدت ءوسب هدسفي و لالا عيضي ىذلا وه هيفسلاو « ىنأ وأ ناكا ركذ اريبكو أ ناکا ريغص هيفس لك قح ىف ةماع 8
 عرشلا فو « عنملا ةغللا ىف رجم لاو « لالا ةءاضإ » هلوق ىلع فوطعم وهو « هفسلا ف ىأ ( كلذ ىف رجحلاو ) هلوق
 رجحلا زاوج ىلع روبجلاو « هيلع روجحنا ريغ قحل ةراتو هيلع روجحلا ةحلصمل عقب ةراتف , لاملا ف فرصتلا نم عنملا
 نم دحأ نع رأ مل : ىواحطلا لاق ء دعو فسوب وبأ قفاوو ةيرهاظلا ضعب و ةفينح وبأ فلاخو « ديبكلا ىلع

 ثيدسح روحا ةجح نمو «نرريس نباو ىمخنلا هاربا نع الإ نيعباتلا نع الو ريبكلا نع رجحلا عئم ةباحصلا
 ةللو هتيم تبنتل لدجرلا نأ ىرمعلف ؟ متبل متي ىنعقني یم ىنل أس تبتكو د ةد ىلإ بتك هنأ سابع نبا
 وهو < ميلا هنع بهذ دقف سانلا ذخأ ام اص نم هسفنل ذخأ اذاف « ءاطملا فيعض هسفل دخألا فيعضل

 ءىسي نم قح ىف ىأ ( عادخلا نع ىبني امو ) هلق . نيباب دسعب ىنأيس اک هديؤيام درو دقف انرقوم ناک ناو
 دقو ؛ عوببلا ىف عدخي ناك ىذلا ةصق ىف رع نبا ثيدح فنصملا قاس مث . هيلع رجح مل ناو هلام ىف فرصنلا

 لص رجحلا هب جاجتحالا هيجوت هيفو « عويبلا باتک نم « عببلا ىف عادخلا نم هركيأم باب » ىف هيلع مالكلا مدقت
 وه ريرجو . ةبيش أ نبا وه ( ناثع ىنثدح ) هلق . ناعتسملا هاو كلذ حمل هب جتحا نم لوق درو « ريبكلا
 خيشو هخيشو دوصنمو « ىرلا ريرج نکس نکل نویفوک هلک د انسالاو « رمتمملا نبا وه روصنمو ؛ ديحلا دبع نبأ
 نييلا قوقملا نآل ركذلاب تابمآلا صخ ليق ( تابمآلا قوقع يلع مرح هلأ نإ ) هلوق . قسن ىف نويعبات هخيش
 دوصقملاو « كلذ وحنو ونحلاو فطاتلا ىف بألا رب ىلع مدقم مالا رب نأ ىلع هبنيلو « ءاسنلا فعضل ءابألا نم عرسأ

 ديعس نعو « هقافنإ ىف فرسلا هب دارملا نإ : روهجلا لاق دقو « لاملا ةعاضاو » هيف هلوق انه ثيدحلا اذه دارإ نم

 .يلاعت هللا ءاش نإ بدآلا باتكى هيلع مالكا ةبقب قأيسو « مارخلا ىف هقافنإ ںیپج نبا
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 رنذاب لإ لتس الو « وديس لام یف عار دملا داپ - ۰

 ن لا دبع نع هلا دبع ن ملا نرخ لاق یره ق انتربخأ نالا وبأ اش - عل

 نِ لوغو عار مسأك» لوق كي لا لوسر مس ”هنأ امهنع للا ضر رع
 وهو « عار مامإلاف : هتيِعَر

 97 ف - 5 مل ١ 4 ۱ ر 6 5 5

 يهو « ةيعار مجوز تيب ىف ةأرلاو « . متيعر نع لوئص وهو ءرعار هلهأ ىف لج راو . هتيعر نع لوثسم

 ٍلوسر نم مالو OF لاق . هتيعر ن۶ لزوم وهو « عار ديس ولام ىف مداقناو 5 اميعر نع ةلوئص

 کاکو « رعار مسلك . ہیر نع لوث ”وهو عارم هيأ لام ىف لج رلاو : لاف يبي بلا بسحأو « ب دلا
 « هنیعر نع "لوئسم

 نع لرتسمو عار کلک » رم نبا ثيدح هيف ركذ ( هنذاب الإ لمعي الو هديس لام ىف عار دبعلا باب ) هلو

 «لوكسم وهو عار هديس لام ىف » هريغل و رذ ىأ ةياور ىف اذنك « لوم وهو هديس لام ىف مداخلاو د هيفو « هتيعر

 لام ىلع عار دبعلاو د هيفو ثيدحلا ركذف ربع نبا نع عفان نع بويأ قيرط نم حاكسنلا ىف ىنأي ةمجرللا ظفلو

 رهاظلا نال « لوُئسم وهو » هلوق نم « هنذاب الإ لمعي الو » هلوق طينتسا فاصملا نأكو « لوئسم وهو هديس

 باب ٠ ىف ىنامركلا مزج تمدق دقو « رمع نبا وه « بسحأو » لئاقلا نأ ىف رهاظ اذه ( هيأ لام ىف عار لجرلاو

 ماكحألا لوأ ىف ثيدحلا حرش ىلع مالكلا قأيسو « هتبقمت و ىرهزلا نع هل ىوارلا سذوب ةنأب « ىرقلا ىف ةعجلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ



 تام وصخلا باتک ج1
 دوبملاو سما نيب ةموصحلاو « صاخشإلا ىف 5 < ليام اب ١-

 نب لالا تمم لاق ىنربخأ ةرّسبَم نب ركللا "دبع : لاق بش انثّدح ديلرلا وبأ اشو - ٠
 هب ”تيتأف هديب تذخأف « « امف الخ بكي ینلا نم تعم يآ أ الجر ٠ تعم“ » لوقي هللا دبع تعمس ةربس

 اوقلتخا کلب ناك نم ناف «اوفلتختال : لاق هلظأ بش لاق . نس م الك : لاقف , قلك رشا لوسر

 « اركحليف

: [ VEVY ¢ VEYAc 11A ع AY ع هد LAF ¢ FEY ¢ F14 طي: ىف فارطأ _ ۰ ثيدحلا [ 

 نجا دبعو ةلس ىأ نع باش نا ني دعس ب مهارإ الح ةع و نب ی اشو - 411

 : مهلا لاقق «دويبلا نم ر نيماسملا ؛ نم لجو : نالجر بدا »لاق هنع * نا : ىضر ةرب ره ىبأ نع رجرعألا

 كلذ دنع هدي لت ةرف . نيكلاملا ىلع ئموم ىاعصا ىذلاو : ىدوبيلا لافف « نيكاملا ىلع ادم 'قطصا 'ىذلاو

 ا ینا اعادف ؛ ملا راو e ىدوييلا هجو مطل

 ةمايفلا < موي نر سالا “ناف « 'ىموم ىلع ىنوريخم ال : هلي ىلا لاقف . هريخأت ك ء اسف ملا

 قوت نيف ناكأ ىردأ الف «شرلا بنج شعاب 'ىموم اذاف « قيفي نم لوأ ”نوك أذ مهعم ”قمصأف
 ۰ <« قا ىدَنسا نم ناكوأ « لبق قافأف

 رايعس أ نع ديبا نع ىح نب ورع انث دح بيه لح ليعاممإ نب ىموم الط - ۷

 لر ىوج برخ رمساقلا بأ ي : لاقف ئدوېم ءاج سلاج هبي نا ٠ لوسر انبي » لاق هنع هللا ىضر یر دلا

 رقوسلاب ةتعمس : لاق ؟ "هب ضأ : لاقف . وعدا : لاق . راصنألا نم لجر : لاق ؟ نم : لاف ٠ كباحصأ نم

 ارش "ةي ىثذَحأذ ؟ لكي دمم ىلع ٠ ”ثيبخ ئأ : "تلق « رسل ىلع 'ىمو» 'قطصا ىذلاو : فاع

 قشنت نم لوأ نوك أف ةمايقلا موي نوقعي سالا ناف « ءاينألا نيب اوربت أل : م ءئبلا لاقف . هعِجو

 ةبسوح مآ « قوت نيف ناك أ ىردأ الف « شرَملا_مئاوق نم مناقب 325 یوم انأ اذاق ؛ ”ضرألا هنع

 « لوألا ةقمّصب
] 7409727 ANY ¢ 1۹11 ¢ F^ 4۳۹A ىف هفارطأ - ۲۱۲ ثيدحلا [ 



 ۷ ظ م41 = ۲۲۱۰ فيدحلا

 سأر ّضَر اًيدوهم "نأ » هنع ثا يضر سنأ نع ةداق نع مانه انئ"دح 'ىموم اشو ۴

 أف ٠ امسأرب تأموأف ئدوهبلا ىّ ىتح ؟ نالفأ نالهأ « كلب اذه لع نم : ليت . نيب نيب ةيراج

 « نرجح نيب هسأر ضر يي ىلا هب أف ”فرتعاف ةىدوهللا
 ] درهم > ARÊ < (A۷۹ ¢ هنو تملك »> 1۹9 , 0۷4۹ ىف فارطأ ب ۲4۱۴ ثيدحلا ]

 مهضعبلو ‹ كلل اذك (دوييلاو لسملا نيب ةموصخلاو صاخشإلا ىف ركذيام . ميحرلا نحرلا هللا مسب ) هلوق
 ةزمملا ركب صاخشإلاو . «ةمزالملاو » هئانئثأ ىف دازو « تاموصخلا ىف د وأ رذ وبأ داز ,دارفإلاب ءىدوجلاو »

 نم ةلءافم ةمزاللاو . هريغ صخشأو دلب ىلا دلب نم حتفل اب صخش لاقي « عضوم ىلا عضوم نم ميرغلا راضحإ
 لوالا : ثيداحأ ةعب رأ بابلا اذه ىف ركذ مث . هقح هيطعي ىتح فرصتلا نم هع رغ ميرغلا عنمي نأ دارملاو ٠ موزالا

 روكذملا ةرسيم نباو « مدنع زئاج وهو ةغسملا ىلع ىرارلا دقت نم وه ( ىتربخأ ةرسيم نب كلملا دبع ) هلق

 حتفب ةربس نبأ ىازلا ديدشتو نونلا حتفب لازنلا هخيشو « ةليقث ءار مث ىازب دارزلا هل لاقي ىعبات فوك لالا

 ىراغبلا ف هل سيلو « هك !ردإل ةباحصلا ىف مهضعب هركذو « نيمبانلا راك نم اضيأأ ىلاله ةدحوملا نوكسو ةلمهملا
 ءايبن لا ثيداحأ ىف بابلا ثيدح داعأ دقو « ىلع نع ةبرشالا ىف رخآو دوعسم نب هللا دبع نع ثيدحلا اذه ىوس
 لوسر هب تيتأف هديب تذخاف » هلوق انه هنم دوصقملاو « كانه فوتسم هيلع مالكلا ىأيو « نآرقلا لئاضف ىفد
 ( ةيآ ) هلق . هنع هللا ىضر رمعب رسفي نأ لمتحي هنأ أيس ( الجر تعم ر هلق ةجرتلا بسانملا هناف < لِي هلل
 « لاق هنظأ » هلوقو ‹ روكذملا دانسالاب وه ( ةبعش لاق ) هلوق . فاقحالا ةروس نم اهنأ بيطخلل «تامهملا ىف

 ةصق ىف ديعس بأ ثيدحو ةريره نأ ثيدح كلاثلاو ىلاثلا . روكذملا دانسالاب وهو كَ هقا لوسد لوفلا لعاف
 ىف هلوقو ۽ ءايبنالا ثيداحأ ىف امباع مالكلا ىئأ سو « ىموم قطصا ىذلاو » لاق ثيح مسملا همطل ىنا ىدوبلا

 ' عبارلا ثيدحلا . < نييبنلا ىلع د ىنبسشكللو « رثكالل اذك « رشبلا ىلع ىسوم نطصا ىذلاو » ديعس ىنأ ثيدح

 لاعت قا ءاش نا تايدلا باتك ىف هيلع مالكلا ىنأيسو « ةيراجلا سأر ضر ىذلا ىدوهلا ةصق ىف سنأ ثيدح
 مامإلا هيلع رجح نكي مل نإو « لقعلا فيعّضلاو ويلا مآ در نم اپ - ٣ بص ىو

 هك م« یی لف ادصا لعلي "يلا نأ هع نرراج نع”
 هع رک | هنَمعأف ريغ 4 یش الو دبع هلو لام لجل ناكاذإ : "كلام لاقو

 هرصقو « مساقلا نبال انافو ىنمي ( مامإلا هيلع رجح نكي مل ناو لقعلا فيعضلاو هيفسلا سمأ در نم باب ) هلق
 ةيمفاشلا لوق وهو رجحلا دعب هيف فرصتام الإ اقلطم درب ال ةيكلاملا نم هريغ لاتو « هبفس رهظ نم ىلع غبصأ

 ناك ىذلا ةصقب هريغ جتحاو ؛ هيلع رجحلا لبق هعبب كلي ىنلا در ثيح ربدملا ةصقب مساقلا نبا جتحاو « مريغو

 ىلا بابلا ثيداحأ نم ركذ ام ىراغبلا راشأو . هعويب نم مدقتام خسضب ملو هيلع رجع مل ثيح عوببلا ىف عدخي
 ةصق لمحت هيلعو قرغتسملا وأ ريثكلا ءىثلا ىف ناك اذإ اف هنرصت دريف ةعاضإلا هنم تربظ ىم نيب ليصفتلا

 ناك ىذلا ةصق لمحت هيلعو دري الف هلام داسفإ نم هب نم أب اطرش هل هلمج وأ نيسيلا ءىثلا ىف ناك اذإ ام نيبو.« ريدملا
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 ىذلا ةصق هدام : قحلا دبع لاق ( هابن مث ىبنأ لبق قدصتملا ىلع در ب ىنلا نأ رباج نع ركذيو ) هلق . عدخي

 حالصلا نيا ىلع درلا ىف ةجح ىاطاغم هلمج ىتح هدعب نمو لاطب نبا كلذ ىلا راشأ اذكر ٠ لب ىنلا هعابف هذبع ربد

 ةغمص ريغب هركذ دق : ىاطلذم لاقف هتحصب اکا نوكيال مزجلا ةغيص ريغب ىرادبلا هرك ذي ىذلا نأ ررق ثيح

 ةصق قيلعتلا اذ دري مل ىراخبلا نأب « حالصلا نبا ىلع تكلا » ىف انخيش هبقعتو « هدنع حبحص وهو انه مزجلا

 دحاب هيلع قدصتف ةيناثلا ىف ءا هيلع اوقدصتف ممأف بطخ هل ىنلاو لخد ىذلا لجرلا ةصق دارأ امتإو « ريدملا

 ثيدح نم وه سيل نكل : تلق . هريغو ىنطقرادلا هجرخأ فيعض ثيدح وهو لاق « ر ىنلا هيلع درف هيبو

 ناسلا بامصأ هجرخأ : نسح امإو حي امإ وه لب فيعضب سيلو « ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح وه امئاو رباج
 الوأ ىل روظ ىذلاو « حالصلا نبا ىلع هتبتنك امف كلذ تطسب دقو.« مهريغو نابح ناو ةعزخ نباو ىذمرتلا هحمصو

 ىنم اهذصخ هللا لوسراي » لاقف ندعم ىف اهباصأ بهذ نم ةضيدب ءاج ىذلا لجرلا ةصق ىف رباج ثيدح دارأ هنأ

 دعقي مم هب قدصتتيف هريغ كلم إل هلام كدحأ ىتأي : لاق مث اہ, هفذخ داعأف « هنع ضرعأف اهريغ لام ىلام هللارف ةقذص
 نأ یل رپظ مث . ةمرزخ نبا هحمصو دواد ىبأ دنع وهو « ىنغ رهظ نع ةقدصلا امن ] « سانلا ففكتي كلذ دعب
 ىلع سيل ةمجرتلا هذه ىف هيلا جاتحي ىذلا ردقلا نال هب مرحي مل ام او « قحلا دبع لاق ايربدملا ةصق دارأ امنإ ىراخبلا

 لوسر كلذ غلبف ريد نع هل ًادبع ةرذع ىب نم لجر قتءأ » لاق هنأ راج نع ريبزلا یا قيرط نم وهو « هطرش

 ءىث لضف ناف ء اہلع قدصتف كسفنب أدبا لاق مث  هيفو ثيدسحلا « ال لاقف ؟ هريغ لام كلأ : لاقف مب هللا

 ابلاغ مزجيال ىراخبلاو ىراخبلا طرش نم وه سيلو رباج نع ريبزلا وبأ اهب درفت ةدايزلا هذهو « ثيدحلا « كاهآلف
 كلذ كلام ذخأو « هنع هئطوم ىف بهو نبا هجرخأ اذكه (لا كلام لاقو) هلوق . ملعأ هللاو ‹ هطرش ىلع ناك ام. الإ

 یز ةصق نم

 دسفآ ناف هنأشب ا و حالصإلاب ميمأو ميلإ ةن مق دف و هوحنو فيعضلا لع ع نم صا

 و« ةيالخال : لق تعب اذإ : ميبلا ىف عدم ' ىزلل لاقو « لالا ةعاضإ نع ' 22 < كلي ىنلا "نأل « ”ةمثم دعب

 هلام يَ بلا رنخأي
 تمم لاق رانيد نب هللا دبع E فايع ”ليعامسإ نب ىموم اشو - 4

 ناك « ةبالخال لقف تسيأب اذإ ب ؛ئىنلا هل لافف «رعيتبلا ىف عدخم ؛ "لح ر ناك » لاق امہنع هللا ىضر رع نا

 0 هلوقي

 هنع هلا ”ىمر راج نع ريكس نب دمع نع بنذ ىبأ نا لع نب مماع ازم - ٠

 « رماستلا نب" - نم ”هعاتباف کر ئونلا هدرف « ريغ لام هل سيل هل ًادبع قتعأ الجر نأ »

 باب » انه رذ بالو  عيمجلل اذكه ( ا حالصإلاب هرمأو هيلا هنمأ عفدق هوحنو فيعضلا ىلع عاب نمو ) هلق
 رووظ دعب الإ فرضتلا نم حنمال ةئأو عضوملا اذه ىف هركذام هيجو: مدقت دقو « قيلأ لوآلاو « لا عاب نم

 ' عوييلا باتكى عل ىذلا ثيدحو « نيباب لبق لالا ةعاضا نع یہا ردح ىلع مالكلا ىضم دقو داسفإلا



 هنن 5 ا لوس مورا تيما

 ل ىلاعت هللا ءاش نإ قتملا باتك ىف ربدملا ثيدح ىتأيو

 رضعب ىف مهيطعب_موصلملا مالك تيساي -
 ت ىر وق دبع نع و شعألا نع ةيواعم وب أ انربخأ د اشو - ۹ ۲٤٢۷

 وهو هللا ( تأ لس یر “لام اهم مطتقيا رجاف اهب وهو ني ىلع فلح نم » هب و هللا لوسر لاق : لاق

 .6 ىلدححف « ”ضرأ .دوهلا نم ,لجر نيبو یی ۽ ناك . كلذ ناكر فاو "ىف : ُثَمشألا لاقف لاق . ُنابْضَع ويلع

 ا لق. ال تاق ؟ ةنيب كلأ : لكي ملا وسر ىل لاقف ٠ هلي تلا ىلإ هتم دقف

 اار فاد ١ َنورتشب يذلا نإ ) ىلامت هللا ”لرنأف . ىلاع بهذيو "فاح نإ وللا هلوسراي تلق
 e «ةبآلا رخآ ىلإ (اليل

 ْ فا ارل ا انج رع نب نايع اح دع نب ونا دبع ا و 71

 "تعةئراف « دجملا ىف ميلع هل ناك ی ِدَرْدَح ىلأ ( نبا ىضاقت هنأ » هنع ا :ىضر ربمکن ع كلام نب بک

 "بنكي : ىدانف وقرجُح "فليم فشکی ح امهيلإ جر « تيب ىف "وهو يَ را ةلوسر اہم ىتح ایہ اوصا
 ولا ةلوسراب "تلفت دقن : لاق - َرطّشلا ىأ هيلإ امؤأو اذه كنيد ني "مص : لاق « هللا ةلوسر ا كيبل : لاق
 ¢ ريضقاف مف : ل اق

 دب: نع ريب ريب لا ن تور نع ياش نا نع ,ء كلام ان ربخأ سوب 0F هنا دبع اشو - ۲41۹

 و اثم ”تممس » لوق هع ثا ومرت باقا نر تعمس : لاق * هنأ ىراقلا دبع نب نحرا

 دم لجأ نأ تاکو ء انآ رفأ لي لا لور ناكو ؛ اهؤ رفأ ام ريغ ىلع نافرفلا ةروس أرقي رمازج

 ام ريغ ىلع أري اذه ”تسعس ىنإ : ”تلقف كي وللا لوسر هب تئ مئادرب تبل م -قّرصنأ تح هئلبمأ

 . ةنأرقف . ارقا :ىل لاق من . تآزنأ اذكه : لاق . اقف ارقا : هل لاق "من م ' . سرا : ىل لاقق . اهننتأرقأ

 « ركبيتام نم اوءترقاف « فرحأ .ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا نإ « تكزنأ اذكمه : لاقف
] ۷۰۰ , ۹۴٩ > ۰۰6۱ e £۹۹۲ : ىف هفارطأ ۲٤۱۹ ثيدحلا [ 

 , ةمرحلا ةبيغلا نم كلذ نوكي الف اريزعت الو ادح بجوال امف ىأ ( ضعب ىف مهضعب موصخلا مالك باب ) هلوق

 دهغي نوربشي نيذلا نا إل ىلاعت هلوق لوز ىف ك ثعشالاو دوعسم نبا ثردح ىتاثلاو لوألا : ثيداحأ ةعبرأ هيف ركذ

 « ىلا بهذيو فلع اذإ هللا لوسر اي تلق » هلوق هنم ضرغلاو « رئبلا ف ةموصخلا باب » ىف ابيرق مدقت دقو ( هللا

 نب بعك ثيدح كلاثلا . هنم لظنلا لاح ىف هنم هلعي ام, ررخأ هنال كلذب ذخاؤي ملو « بذاكلا فلحلا ىلا هبسف ةناف

 يرابلا حق « ۵ تايد
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 ضعب ىف هلوق ىلا راشأ نکل « هب مجرت ام ىلع لاد ريغ هئاف ء امهتاوصأ تعفتراف د هلوق انه هئم ضرغلا سلو

 ىذلا وهو كلذ ىضنقي مالك امهنيب ناكهنأ ىلع لدف . ردقلا ةليل عفرل اببس ناك كلذ نأ مدقت دقو « ايحالتف , هقرط

 هيلع هراكنإ عم هيفو ٠ ناقرفلأ ةروس ةءارق ىف مکح نب ماشه عم هتصق ىف ربع ثيدح عبأرلا . هب مجرتام تي

الكحلا ىنأيسو . هب ذخاؤي م كلذلو « هنم داهتجالا ليبس ىلع كلذو « لعفلاب هيلع هراكنإ لوقلاب
 ىف هيلع م

 نآرقلا لئاضف

 ةفرعملا دعب _تويبلا نم موصملاو ىياعلا لهأ_جارخإ اپ - ه

 تحان ”نيحر ركب ىبأ تخأ ”رمع جرخأ دقو

eنع عش نع ىدَع ی د انمدح _راشب نب دخ اش — 
 نب ديمح نع ھارا ن مس 

 رلزانم ىلإ فلاخأ مت ماقثف ةالصلاب مآ نأ تده دنل د لذ شم ئبلا نع ةريره ىبأ نع نزلا دبع ٠

 »2 موماع راف ةالصلا نودي ال موق

تفرعم دعب وأ « ملاوحأب ىأ ( ةفرمملا دعب تويبلا نم موصخلاو ىصاعملا لهأ جارخإ باب ) هلوق
 مكحلاب مه

ن نيج رڪ يآ تخأ رع جرخأ دقو ) هلوق ٠ مل بيدأتلا ليبس ىلع كلذ نوكيو ۰
 ىف دعس نبأ هلصو ( تحا

 : ديلولا نب ماش لاقف « نيباف نهابنف رمع غلبف
 اهالعف  ةورف مأ ىنعي  ةفاحق ىنأ تيب ىلا جرخا

 كاب رض ةردلاب

نب قحا هلصوو « كلذب نعم نيح حاولا قرفتف
 لعج » هيفو ىرهزلا نع رخآ هجو ءرم هدنسم ىف هيوهار 

ا قرح ةدادإ ف ةر ره ىبأ ثيدح فاصلا ركذ مث 3 ةردلاب نمرضب وهو ةأرما ةأرما نہج رخ
 نيذلا ىلع تويبل

 مهلع اهقرحأ اذإ هنأ هنم هضرغو < ةعامجا ةالص بوجو باب ه ىف هيلع مالكلا ىضم دقو < ةالصلا نودهشيال

 موصخلا جارخ] لعو « ىلوالا باب نم ةيصعملا لهأ جارخا ىلع راصنقالا ةيعورشم تبئف اهنم جورخلاب اودداب

 ّْ ش كلذ ىضتقيام ددللاو ءارملا نم مهنم عقو اذإ

 تيم ىع ىوفد ساپ - ٦

 نأ  اهنع ا ضر ةشئاع نع ةورع نع ىرهذرلا نع ”نايفس اندح دمج نب هلا دبع اش

 ولا لوسراي : مس لاقف مز أ نبا ىف هيلي ینا ىلإ اًصتخا _صاقو یبا نب دعسو ةر نب دبع

 « يأ ةَمأ نباو ىخأ ؛ ةعمز نب دبع لاقو . ىنبا ناف هْضبفأف عمر ةمأ نبا "ردنا نأ تمدق اذإ ىخأ ىناصوأ

 . شارف لولا ء ةممز نب دبعاب كل وه : لاقف « ةةبتمب نيب اب عقلي وتلا ىأرف . ىبأ شارف ىلع دلو

 ٠ 6 ةدوّساي ”هنم ىحتملاو
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 ف ةشئاع ثيدح هيف ركذ ٠ قوقحلا نم هريغو قاحلتسالا ىف تيملا نع ىأ ( تيلل ىصولا ىوعد باب ) هلو
 ءارأ فمما نأكو < هيف عازل ال هيلع ىصوملا نع ىصولا ىوعد : هصخلم ام رينملا نبا لاق ٠ ةعمز نباو دعس ةصق

 لئاوأ ىف قاسلا اذه نم متاب ىضمو , ضئارفلا باتكىف روكذملا ثددحلا' ثحايم ىتأ سو : عامجالا دنتسم نایب

 عويبلا باتك
 و ےہ e و :

 هت رم ىشخم نم قثوتلا ےیساپ - ۷

 ضنارفلاو ناسلاو نآرقلا_ماعت ىلع ةم ركع سابع نبا ديقو
 ”ل ا 3 6 ١ 1 ا 2 ا

 فقمايلا لهأ ديس لأ نب مام هل لاقي ةفينَح یب نم لجرب تما دمج لبق اليخ ےب ہللا لوسر تعب »

 دحماي ىردنع : لاق ؟ ةةمام اي كدنع ام : لاقف يقلب هلا لوسر هيلإ ج رغ . دجسلا ىراوس نم ةيراسب هوطإ رف

 « ةمامت اوقلطأ : لاقف  ثيدحلا رك ذف - يح
 ديقو ) هل . هثبعو هداسف ىأ « ءارلا ديدشتو ةلموملاو مالا حتفب ( هترعم ىثخي نم قثوتلا باب )ەل

 _ نم « ةيلح لا » ىف ميعن وبأو « تاقبطلا » ىف دعس نبا هلصو ( ضئارفلاو نئسلاو نآرفلا ميلعت ىلع ةمركع سابمب نبا
 ةمركع نع ةاذثم مث ةنك اس ةيناتحت اهدعب ةددشملا ءارلاو ةمجعملا رسكب - تيرخلا نب ريبزلا نع ديز نب داح قيرط

 . ديقلا وه مال اهدعب ةدحوملا نوكسو فاكلا حتفب لبكلاو ؛ ذف « لبكلا ىلجر ىف لعحي سابع نبا ناك» لاق

 «دجسملا ىراوس نم ةيراسب هوطب رف » هلوق هنم دهاشلاو ؛ ارصتخ لاثأ نب ةمام ةصق ىف ةر ره ىلأ ثيدح ركذ مث

 ىلاعت هللا ءاش نا یزاغملا باتک ىف فوتسم هيلع مالكسلا قأوسو

 مرحلا ىف سيملاو طب را بييسإب - ۸
 م 2 ¢ 2 4 5 م

 نإو « هعيب ”ميبلاف ”رمع ىضر 'نإ ىلع « ةيمأ نب ناوفح نم ةكمب نجس ارادرثراحلا دبع نب مفان ىرتشاو

 ظ کک ری زلا نبا نسو ٠ رانيد ةئاّعبرأ ناوفصلف "رع ضرب ل

 : 7 تور رو 7 يا يلا لاح د

 وطب رف : لاثأ نب مام 4 "لاقي ةفينح ىنب نم لرب تما ء دج لبق اليخ ب ىنلا ثب » لاق هنع هنا

 ١ : ظ «دحسملا ىراوس نم ةيراسب

 نم ةدش أ نبا دنعف « سواط نع ركذ ام در ىلا كلذ راشأ هنآك ( مرحلا ف سبحلاو طبرلا باب ) هڵۆق

 داراؤ . ةمحر تدب ی نوكم نأ باذع تيبل ىغبني ال : لوقيو ةكمب نجسلا هركي ناک د هنأ هنع دعس نب سيق قرط

 دقو ةمامب ةصقب كإذ ىوقو . ةباحصلا نم مو عفانو ناوفصو ريبزلا ناو رمع رثأب سواط لوق ةضراعم ىراخيلا

 نجس اراد ثراحلا دبع ن عفان یرتشاو ) هلوق . هيف طبرلا نم كلذ عام لف مرح امرأ ھو ةنيدملأ دجسم ىف طبر
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 « هب خورف نب نمحرلا دبع نع رائيد نب ورمع نع قرط نم قهيبلاو ةبيش ىبأ نباو قازرلا دبع هلصو ( حلا هک
 ديدرتلا نم هيف عقوام لكشتساو . عضوملا اذه ىوس ىراخبلا ىف ةيمأ نب ناوفصل الو ثراحلا دبع نب عفانل سيل .

 ةدبعلا نأب رينملا نبا هبجوو « ةئاعبرأ ناوذصلف ضرب مل ناو « هعيب عيبلاف رع ىضر نإ » لاق ثيح عيبلا اذه

 مو قلعملا ظفللا رهاظ عم فقو هن أكو . ه١ دقعلل رشابملا هنأل هريغل ىرتشي هنأ ركذ ناو ىرتشملا ىلع عيبملا نمت ىف

 عفان ناكو « فالآ ةعبرأ نالا ناك امنو كلذك سولو < عفان هب ىرتشا ىذلا نملا یه ةئاميرالا نأ نظف امان هقايس رب

 « هولصو مهنأ تركذ نم هلك كاذب حرص اي هل دقعلا عقوأ نأ دعب رممل رايخلا طرتشا كإذلف ةكم ىلع رمعل الماغ
 ىلا رادلا كلتب هعافتنا ةلباقم ىف ابلعج نوكي نأ لمتحف رع ضرب مل نإ ةثاعب رأ ناوفصل طرش عفان نوكامأو

 نب ماشه نع ىنانكلا ناسغ ىلبأ ىحي نب دم نع « ةكم باتک د ىف ةبش نب رع جرخأو . رع نم باوجلا دوعي نأ

 « نأوفص نم نجسلل اراد عاتب اف ةكم ىلع رمعل الماع ناك ىعازخلا ثراحلا دبع نب عفان نا » حيرج نبأ نع ناملس
 هلْ . نيتلمهم « مراع نجس هل لاقي ىذلا وهو » هرخآ ىف دازو « ةئامسخ ةئاعب رالا لدب لاق نكل « وحن ركذف

 نم امهريغو «قاغالا د ف ىنابصالا جرفلا وبأو « هخعرات ىف طايخ نب ةفيلخ هلصو ( ةكم نيبزلا نبا نجسو )
 ريبزلا نبا یا ذأ » لاق ةيفنحلا نبأ مي نع نب نسا نه نانو ن ور قرط نم یک افلا ءاوزام اھم قرط

 لوقي كلذ فو« ىنمب ىبأ ىلع تطقس ىتح لابجلا ىطختأ لزأ لف « هنم تلفناف « مراع نجس ىف ةودنلا راد ىف یتسبخ

 : ريب زلا نبأ بطاخمي ةزع ريثك
 مراع نجس ىف مولظملا دباعلا لب دبا كنأ تيقال نم رخت

 هل ىنبف هيلع بضغف فوع نب نمحرلا دبع نب بعصمل ىلوم ناك امراع نال مراع نجس هل لبق هنأ ىبكافلا ركذو
 ريد ىف نجسلا ناكو : ىبك افلا لاق « مراع نجس ناكملا كلذ ىمسف تاف هيف هبيغ ىتح ءانبلا هيلع دس مث عارذ ىف اعارذ
 صاعلا نب ديس نب ورمع ىلا اعطقنم ناك امراع نأ مراع ىلع بعصم بضغ ببس نأ ةبش نب رمغ ركذو . ةودنلا راد

 - هللا دبع هاخأ ىداعي ناكو  ريبزلا نب ورمع هب 6 ريبزلا نبا ىلإ ةيواعم نب ديزي ماب ثعبلا ورم زبج ايلف

 ةصق ىف ةريره ىبَأ ثيدح نم افرط فصلا ركذ مث . لعفام هب لعفف بعصم ةب رفظف شيجلا كلذ ىف مراع جرت
 هلبق ىذلا بابلا ىف قبس دقو « ةمامت

 ززال ىف بيسإب - ٩

 لاق "ثي ىنكدح : ه ريغ لاقو - ةميبر نب رفمج نع ثيل انت دح ريك "نب ی اشم لع 4

 ن ربك نعو ىراضألا كلام نب بسك نب ولا دبع نع مره "نب للا دبع نع  ةعيبر نب ”رفعج ىنادح

 مفت را ىتح الكتف « همز هیقاف « د يلعألا در دح یا نب رشا دبع ىلع هل ناک هنآ هنع لا یر كلام

 ريلعام فمن ذَا  "فصنلا : ”لوقي هنأك هديب راشأو - بمكاي : لاقف لت بلا امهب رف ء امه اوصأ

 اصن كرو
 .مدق دقو « نيد دردح ىنأ نب هللا دع ىلع هل ناک هنآ كلام نإ بمك ثيدح هيف ركذ ( ةمزالملا ف باب ) لۇق
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 )انو « رفعج نع ثيللا انثادح يكب نب ىع انئدح » هيف هلوقو « دجسملا ىف ةمزالملاو ىضاقتلا باب ىف هيلع مالكلا
 و عقوو « هببأ نع ثللا نب بيعش قرط نم ليعام“الا هلصو « ةعيبر نب رفعه ىنثدح لاق ثيللا ىنثدح » هريغ

 نيقابلل تطقسو ةلمسب ةمجرتلا هذه لبق ةركو ليصألا ةياور

 یضانلا اپ - ٠

EYeرا نب رج نا 0  

 كش م ا 58 0 دمحم 000 تلقف . دمچع et ىح ا

 : لاقو انتايآب رك ىذلا ةتيأرفأ ) ترف . كيضفأ “م الوو الام 'ىنوأف تسب م ”تومأ یتح ىنعدف : لاق

 4 ةيالا الوو الام رال

 قأيسو « لئاو نب ىماملا ةبلاط» ىف ترآلا نب بابخ ثيدح هيف ركذ « ةبلاطملا ىأ ( ىضاقتلا باب ) هلوق
 ىلاعت هللا ءاش نإ ميم ۃړوس ريسفت ىف هحرش

 ىلع ةمزالملاو صاخشإلا نم هب لصتا امو سيلفالاو رجحلا نم ةعم امو ضارقتسالا باتك لمتشا : ( ةعاخ )

 ىلع سم هقفاو ‹ ةصلاخ ةيقبلاو | مدح نوثالثو ةينام ىضم امفو هيف اهنم رركحلا  ةتس اهنم قلعملا ؛ اًثادح نيسمخ

 « ايهذ اذهأ لانا تعا اعز ب دحوو اهنالتإ لرب سانلا لا ومآ ذخأ نم د ةريره أ ثادح ىوس ابعيمج

 مثدعب نمو ةباحصلا نع راثألا نم همأو ٠ ةءارقلا ف فالدخالا ىف دوعسم نبا ثددحو « دجاولا 5 كثدبدححو

 ملعأ هاو . ارثأ رشع انثا



VAةا باتك_ ( م ل : 3  

 ا ااو

 ةطقللا ف باتك - ؟ه
 . اهدعبامو ةلمسبلا ىلع نوقابلا رصتقاو « ىنسنلاو يلمتسلل اذك ( ةطقللا باتك ..ميحرلا نحرلا هللا سب ) هلوق

 : ضايع لاتو « نيثدحلاو ةغللا لهأ دنع روبشملا ىلع فاقلا حتفو مالا مضب وهو « طقتلي ىذلا .ىثلا ةطققاو

 اهنا ليلخلا مزج دقو < لا اذك.. اهبنكست ةماعلاو فاقلا حتي ةطقللا : قئافلا ىف ىرشخغرلا لاتو « هريغ زوج ال

 برملا نم عم ىذلا نكلو < ساقلا وه هلت ىذلا اذه : ىرهزالا لاقو : طقاللا وف حتفل اب امأو : لاق نوكسلاب

 ليلخلا هلق ىنلا نأ ىضتقاف « ردان لومفلل كيرحتلا : ىرب نبا لاقو . حتفلا ثيدحلاو ةغللا لهأ هيلع عمجأو

 : لاق ثيح كلام نبا ةعبرألا مظن دقو . ابحتتفب ةطقل و ٠ ماللا مضي ةطاقل : اضيأ ناتغل ايفو . سايقلا وه

 ْ هطقل دق طقال ام ةطقلو هطةلو ةطقلو ةلءاقل

 اهارب نم لكن أ وهو « هب تصاخا ابف نعمل كلذو « ةغلابلل هنأ ذوخأملا ىف فاقلا حتق نيرخأتلا ضمب هجوو

 كلذل لعافلا مساب تيمسف اهذخال ليم

 هيلإ مد قماللاب تلا بر هةريخأ اذإ اپ - ١

 ةئاَس نع ”ةبعش انثدح ا الح : راد 0 0 ی دح و. "عش الح e51 اش - 4

 ”تينأف « رانيد هلام هيف رص تص » لاقف هنع ا ضر بكن “یا "تبق : لټ و تەم

 ف ايف رف < الوح اهفرع : لاقف هتبتآ م ءا رمي نم 'دجأ مف “الو اہ رف لوح امف رع : لاقف لب ىنلا

 اهءاكو و اهددع و اهءاعو لمحا : لاقف ثالث تيتا م 'دجأ
 . تعكف » اهم عيسا الإ و اهيحاص ءاح ناق «

 6 ًادحاو لوخوأ ,لاوحأ ال ىردأ ال 1 لاقف ةكمب سس ةتيقلف

 e هفرط س ۲٤۲۹ ثيدحلا ]

 ةثام اف ةرص تبصأ د بمك نب ىبأ ثيدح هيف دروأ ( هيلا عفد ةمالعلاب ةطقللا بر هريخأ اذإ باب ) هلوق

 ةن أكو « اع رص هب مجرتام هفايس ىف عقب لو . « تذخأ » نيقابللو « تدجو » ىنبستكللو « ىلهتسلل اذك « رائيد

 ردنغ انثدح راشب نب دمع ىنثدحو : ةيعش انثدح مدآ انثدح) هلق . هركذ ىف أيس اک هقرط ضعب ىف عقوام ىلإ راشأ

 . الوطم مدآ قيرط نم قبلا هجرخأ دقو . لزانلا دانسالل قايسلاو « الزان و ايلاع هقاس اذكه ( ةبعش انثدح

 هجرخأو ملم دنع ةسيئأ نب ديزو ىروثلا نايفسو لس نب داح ةياور ف (اهب عتمتساف الاو ابحاص ءاج ناف) هلق

 ثيدحلا اذه ىف ليبك نب ةبلس نع مهلك داح قيرط نم دواد وأو دمحأو ىروثلا قيرط نم قاسنلاو ىذمرتلاو لسم

 اهداز ةدايزلا هذه نإ : دواد ىنأ لوق امأو . لسم ظفل «هايإ اهطعاف اهئاكوو اهئاعوو اهددعب كربخم دحأ ءاج ناق د

 قفأو نم تفرع دقو « ةحبحص ىه لب « بصي لف اهفيعضت لواح نم اهب كسمتق ةظوفحم ريغ ىهو ةبلس نب داح



 ا ظ ش ۴٤۴۹ ثيذحلا

 مقدم هسفن ىف عقو نا : ىعفاشلاو ةفينح وبأ لاتو « دحأو كلام اهرماظب ذخأ دقو . ةذاش تسيلو اهباع اداح

 "جي مل ةظفللا هذه تح نإ : ىباطخلا لاقو . ةفصلا بيصي دق هنآ « ةئيبب الإ كلذ ىلع بحي الو « هيلا عفدي نأ ذاج
 ١: هلوق لوأتيو : لاق ٠ ةنيبلاب الإ درلا ري مل نم عم طايتحالاف الإو « خلا امصافع فرعا ه هلوق ةدئاف ىهو « اهتفلاخم

 دئاوف نم هريغ ركذو . ةمولعم اف ىوعدلا نوكتل وأ . هلام طلتخت الثل كلذب هرمأ هنأ ىلع « ابصافع فرعا د

 اذإ هثاقلاب ترج ةداعلا نآل هريغو ءاعولا ظفح ىلع اهيبنت هيف ناو , هبذك نم ىعدملا قدص فرعي نأ اضيأ كلذ

 هذه تحس دق : تلق . ىلوالا باب نم لالا ظفح ىلع هنت هيف ناك ءاعولا ظفح ىلع او اللا تا

 مهضمب هب لتعا امو « ةطقللا با وبأ رخآ ىن دلاخ سرب ديذ ف یا ا ف ف ةدايزلا
 كلا ريصي هناف « ةدايز اق طا نأ نامل ايفصوف رخآ صخش ءا هيلا ابعفدف باصأف امفصو اذإ هنأ نم

 ضعب لاقو . مهريغو ةيكلاملا ليصافت كلذ ىفو « هل اهنأ ىرخأ ةنيب مانأف رخآ اج ةنيبلاب هيلا امعفد ول اك ذئنمح
 ذئنيح هلال . كَما لبق كلذ ناك اذإ ام ىلع فصولا باصأ نمل عفدلا بوجو لمح نأ نكمي : ةيعفاشلا ىرخأتم
 ىلع ةنيبلا د مب هلوق مومعل ةنيبلا ىلا ىعدملا جاتحي ذئنيح هناف كاملا دعبام فالف « ناث قح هب قلعتي مل عئاض لام

 هلوقو . لعأ هللاو « ىعدملا ىلع ةنيبلا » مومع نم طقتلملا ةروص صختف ةدايزلا تحع اذإ امأ : لاق مث ‹ ىعدملا

 (هيخأ ءاعو لبق ) هلوق ىف نسحلا اهب أرقو ٠ م تت دقو واولارسكبو دملاب ءاعولا « اهءاكوو اهددعو اهءاعو ظفحا د

 وأ دلج نم ناك ءاوس « ءىثلا هيف لعجيام ا ةزمه ةروسك لا واولا بلقب «ءاعإ » ريبج نب ديعس أورق
 ثيدح ىف دازو . اهريغو ةرصلا هب دشي ىذلا طبخلا داو واولا ركب ءاكولاو . كلذ ريغ وأ بشخ وأ فرخ -

 دعب هتيقلف ) هلوق < هدعب ىذلا بايلا ىف تامالعلا هذه محو هحرشو هركذ قاع « صافملا » دلاخ نب ديز

 نع دس دس ن نب زهب ةياور نم مسم هنيب دقو « لببك نب ةلس هخيش وه «ىردأ ال » لاق ىنلاو « ةيعش لئاقلا ( ةكمب

 دقو. ٌكدحاو اماع ابفرع» لوقي نيئس رشع دعب هتعمسف : ةبعش لاق ٠ ثيدحلار صّتخا و لمك نب ةبلس ىر يخأ ةبعش

 ةثالث ىردأ ال لاقف كلذ دعب ةبلس تيقتلف ةبعش لاق ١ ثيدحلا رخآ ىف لاقف اضيأ هدنسم ىف ىملابطلا دواد وبأ هنيب
 ةلفغ نب ديوس وه لئاقلاو « بمك نب ”ىبأ وه هيف كش ىنلا : لاقف لاطب نبا برغأو ؛ ءادحاو الوح وأ لاوحأ

 هيف هتيثتسا امل ةبلس وهو هتارر دحأ نم هيف كلا لب « ىرذنملا مهنم ةءامج هعبت نإو كلذ ىف بصي ملو . ىبتنا :

 شعألا قيرط نم لسم اهجرخأو  ةدايزلا هذه هيفو ةعامج كش ريغب ليهكن ب ةبلس نع ةبعش ريغ هاور دقو « ةبعش
 نب دامح الإ « لاوحأ ةثالث اعيمج مهثيدح ىف اولاق : لاقو ةملس نع ميلك ةبلس نب داحو ةسينأ ىنأ نب ديزو ىدوثلاو
 00 1 ىذلا بابلا ف ىنآلا دلاخ نب ديز ثيدحو اذه ىبأ ت ثيدح نيب مهضعب عمجو ٠ هب الث وأ نيماع هثيدح ىف ناف ةملس

 فرضتلا نع عرولا ديم ىلع بعك نب بأ ثيدح لمح : لاقف ةدحاو ةنس ىلع راص:ةالا ىف هيلع فلتخي مل هناف هيلي
 لاق . ىبأ ءانغتساو ىبارغالا جايتحال وأ ؛ هنم دبال ام ىلع ديز ثيدحو « ابنع ففعتلا ىف ةغل ابملاو ةطقللا ىف

 هاكح دقو . ىهنثا ربع نع ءاج ءىشالإ « ماوعأ ةثالث فرعت ةطقللا نا ىوتفلا ةمأ نم دحأ لقي مل : ىدذنملا
 ا اماع « لاوحأ 'ةئالث ابفرعي : لاوقأ ةعيرأ ربع نع رذنملا نبا ىحو . ءابقفلا نم ذاوش نع ىدرواملا

 ةعبرأ وهو اسماخ الوق رمع نع مرح نبا دازو . ابتراقحو ةطقللا مظع ىلع كلذ لمحو . .مايأ ةثالث « ربشأ ةئالث

 مث امف أطغأ ةلس نأ ىبظي ىنلاو : لاق : ا ىزرجلا كي ربشأ
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 نأ لمتح : ىزوجلا نبا لاقو . هیواد هيف كشي مل اع الإ ذخؤي الو « دحاو ماع ىلع رمتساو ركذتساو تب
 عجرا » هتالص ۔یسلل لاق اک فيرعتلا ةداعإ ايبأ اف ء ىغيني ىذلا هجولا ىلع عقب مل اهغيرعت نأ فرع ےب نوكي
 ىح دقو . . مهتالضفو ةباحصلا ءابقف نم هنوكح عم يآ لمم ىلع اذه دعب ىنخ الو . ىهتنا « لصت مل كناف لصف

 نأ ىلإ اهفرعي نأ هيلعف « طقتللا مال ضوفم فيرعتلا ىف سلا نأ مهدنع ةياور ةيفنحلا نم ةيادحلا بحاص

 رخاوأ ىف بعك نب ىبأ ثيدح E ملعأ هللاو ‹ كلذ دعب اهلطيال ابحاص نأ هنظ ىلع بلغي

 لا هللا ءاش نإ اييرف بتلا باوبأ

 لبإلا ان اپ - ۲

 لوم ديزي ينئلح عيب ر نع نایقس انن دح نڃراا دبع امدح ا نن ورع لم = ۷

 اف رع : لاقف متع اع هلآ ل بلا ”ىبارعأ ءاج » لاق هنع هللا ىضر یل دلاخ ن ایز نع ثمّ 0

 ؟ ميلا لاضف رثا لوس راي : لاف . اهقفْتساف الإ و اهب كرين ”دحأ ءاج ناف « اهءاكوو اهّصافع "ف رعا بس (

 اهتم ؟ الو كلام : لاق اطيب ىلا هجو تكمتف ؟ لبإلا ”ةلض : لاق . بتنا وأ كيخأل وأ كل : لاق

 ؤ « ترحشلا راتو هال در « اهؤاقسو اهؤاذحإ

 روما و « هريغ ىف ةطقللاكن اويحلا ىف لاضلاو ؛ عئاضلا لاضلاو ؟ ال مآ طقتلت له ىأ ( لبالا ةلاض باي )ەل
 اهطقالا نم ىلع ىهنلا مهضعب لمحو « طقتلت نأ ىلوألا : ةيفنحلا لاقو . طقتلت ال ابنأ ىف ثيدحلا رهاظب لوقلا ىلع
 « مددنع حصآلا ىلع كلقلا زوجيف ةيرقب تدجو اذإ اذكو . ةيعفاشلا لوق وهو « هل زوجيف ابظفحيل ال ابكلمتيل

 نادجو ىلا برفأ تلض ثيح اهءاقب نأ لبإلا طاقتلا نع ىبنلا ةكح ءالعلا لات « اضيأ ةيكلالا دنع فاالحلاو
 انئدح) هلق ٠ عابسلا راغص نع هتوقب عنتما ام لك لب إلا ىنعم ىف : اولاقو . سانلا لاسر ىف امل هبلطت نم اهل اهكلام

 ىأرلاي فورعملا نمحرلا دبع ىبأ نبا وه ( ةعببد نع ) هلوق . ىدوثلا وه نايفسو « ىدبم نبا وه ( نمحرلا ذبع
 يلوم ) هلوق ْ لسم هجرخأ 7 مدح ةعيبر نا د هريغو ىروثلا نع بهو نبا هاور دقو ‹ ةزمهلا نوكسب

 اذنه ىوس ىراخبلا ىف هل سيل و « ةثاثم اهدعب ةلمبملا رسكو ةدحوملا حتفو نونلا نوكسو ملا مضب ( ثعبنملا

 ةياود ىف ( ىبارعأ « ءاج ) هلوق < بدالاو قالطلا ف ايو « عضاوم ىف انهو برشلاو معلا يف هركذ دقو ؛ ثيدحلا

 وه روكذملا لئاسلا نأ نيرخأتملا ضعب هعيتو دواد نال هازعو لاوكشي نبا معذو « لجد ءاج » ةعيبد نع كلام

 , ىبارعأ هنأب فصويال هنآل اضيأ دعب هيفو « كلذ نم ائيش خسنلا نم ءىث ىف دواد ىبأ دنع را ملو ؛ نئؤملا لال 1

 ةعيبر نع رخآ هجو نم قاربطلا هاورام كلذ لاق نم دنتسمو . ءانركذ امل اضيأ دعب هيفو ىوارلا وه لئاسلا ليقو 0

 لأس هنا » هيف لاقف دلاخ نب ديز نغ رخآ هجو نم دمحأ هاور نکل < ل ىنلا لاس هنا » هيف لاقف دانسالا اذ

 لجد ىت » دلاغ نب ديز نع ةروكذملا بهو نبا ةياور ىف ناف اضيأو . كشلا ىلع « لأس الجر نا وأ : لب ىنلا
 لئاسلا ةيمستب ترفظ مث . لئاسلا عم ناك هن وكل هسفن ىلإ لاؤسلا بسن هلعلو « هريغ هنأ ىلع اذه لدف « همم انأو

 ةعبير نع ىرافغلا نعم نب دم قيرط نم مہاکی اربطلاو ىدورابلاو نكسلا نباو یوغبلاو ىدينلا هجرخأ امف كلذو
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 رکذف « اهءاعو قئوأ مث ةنس افرع : لاقف ةطقللا نع كِل هللا لوسر تل أس » لاق هيب أ نع ىنبجلا ديوس نب ةبقع نع
 هب رسفيام ىلوأ وهو . هضيرات ىف ىراخبلا كلذكو . هظفل قسي ملو اقيلعت هنم افرط دواد وبأ ركذ دقو . ثيدحلا
 لاق ىنثخلا ةيلمث ىبأ ثيد نم ىلاربطلاو ةبيش بأ نب ركب وبأ ىورو . دلاخ نب ديز طهر نم هنوكل مهمل اذه
 هياوجو ريعبلاو ةاشلا نعهلاؤس هيفو « ثيدحلا ء الوح امفرع : لاق « ةيرقلا دنع دجوي قرولا هللا لاسر اب كلف:
 بأ نع ريع نب كلام قي رط نم «ةباحصلا , ىف ليعامسالا ىورو . ىئاسنلا هلصأ جرخأ ليوط ثيدح ءانثأ ىف وهو
 یورو «ادج هاو هداتساو ثيدحلا هيلا اهعفداف اهف رعي نم تدجو نأ : لاقف ةطقللا نع رب هللا لوسر لأس د هنأ
 « بيغت الو مكتالو امدشنأ : لاق , اهدي ةطقللا هللا لوسر اي تلق » لاق ىدبعلا دوراجلا ثيدح نم ىتاربطلا
 نع ديعس نب ىح قيرط نم لسم داز , ةطقللا نع لأس هنأ تاياورلا رثكأ ىف (هطقتلي امع هلأسف ) هلق . ثيدحلا
 ام كلذ ريغو الثم ؤاؤللاو رهوجلا نيبو امهْنب قرف الفالاو لاثلاكو هو ءةضفلاو بهذلا » ثءبنملا ىلوم ديزي
 ديزي نب هللا دبع قيرط نم دواد یال عقوو . روكذملا مهلا هئاطع] ىو ةطقل هتيمست ىف ناويحلاريغ هب عّمتس
 ىدقعلا ةياو ىف ( اهءاكوو اهصافع فرعا مث ةنس اهفرع) هلوق . « ةطللا نع لسو » ظفلب هيبأ نع ثعبنملا وم
 دلاخ نب ديز نع ديعس نب ريششإ قيرط نم لسملو « ابصافع لاق وأ اهءاكو فرعا د ملعلا ىف ةيضاملا لالب نب ناملس نع
 دعب أس اک كلام ةباور ىف عقوو ٠ بعك نب ”ىبأ ثيدح ىف اكددعلا هيف داز « اهددعو اهءاعوو اهصافع فرعاف »
 قيرط نم دواد وبأ هجرخأ ام ىروثلا قفاو معن . رثكألا هقفا وو « ةنس اهفرع مث اهءاكوو اهصافع فرعا » باب
 مث امصافعو اهءاكو فرعا الإو « هيلا اهعثداف اهحاص ءاج ناف « الوح اهفرع » ظفلب ثعبنملا ىلوم ديزي نب هللا دبع

 ىضتم' بابلا ةياورو . تامالعلا نم ركذ ام ةفرعم دعب عقي فيرعتلا نأ ىضتقي وهو . ثيدحلا ع كلام ىف ابضبقا
 تامالملا فرميف « نيتلاح ىف ةفرعملاب ارومأم نوكي نأب ايب عمجي : ىوونلا لاقو « ةفرعلا قبسي فيرعتلا نأ
 ةرم اهفرعيف اهكلمتي نأ دارأ اذإ ةن اهفيرعت دعب مث , مدقت اي افصو اذا امفصاو قدص ملعي ىح طقتليام لوأ
 ىنعمب نيتياورلا ىف « مث » نوكت نأ لمتحيو : تلق . امحاص ىلا اهدريف اهتفصو اهردق لعل اققع ايفاو فرمت ىرخأ
 نسحب امتاو , ةدحاو ةصقلاو دحاو جرخلا نوك هيوقي و « عملا ىلا جاتحي افلاخت ىضتقت الو ابيترت ىضتقتالف راولا
 رظنلا عطق عم فيرعتلاو فرعتلا عقي نأ الإ ضرغلا سيلو « ةصقلا دعت ىلع لمحي افلتخم جرخلا ناك ول نأ مدقتام
 لاقو « بحتسي ليقو « رمآلا رهاظا بوجولا امه ربظأ العلا نيل وق ىلع ةفرعملا هذه ىف فلتخاو . قبسأ امم نع
 ءاعولا : ةلمبم فلاآألا دعبو ءافلا فيفختو ةلمهملا رسكب صافعلاو . هدعب بحتسيو ‹ طاقتلالا دنع بحب مهضعب
 هيفام ىلع ىنثي ءاعولا نال ىنتا وهو صفعلا نم اذخأ صافعلا هل ليقو « هريغ وأ ناكادلج ةقفنلا هيف نوكتت ىلا
 ءاهصافع لدي « اهتةرخو » "يأ ثيدح ىفةءلس نع شعألا قيرط نم دمحأ نب هلا دبعل « دنسملا دئاوز » ف عقو دقو
 مايصلا ومف هريغ وأ دلج نم ةروراقلا مف لخدي ىنلا امأو « ةروراقلا سأر ىلع نوكي ىذلا دلجلا اضيأ صافعلاو
 دارم اف ءاعولا عم صافملا زكذي مل ثيحو ٠ ىناثلا دارملاف ءاعولا عم صافعلا ركذ ثيخ : تلق . ةلمهملا داصلا رسكب
 اف ليكلاو ردقلاو ةفصلاو سنجلا ظفح ركذ ا قحتليو . ةقفنلا ظفحت لا تاللا ةفرعم ضرغلاو « لوالا هب
 « نايسنلا فوخ ةياتكلاب اهدييقت بحتسي : ةيمفاشلا نم ةعامج لاقو . عرش امف عرنلاو نذوي ايف نزولاو لاكي
 :"مساقلا نبا لاق « ةفصلا فرع نمل عفدلا بوجوب لوقلا ىلع ءانب ضعب نود تافصلا ضعب فرع اذإ امف اوفلتخاو

 يرابلا حف « © ج١ م



 | عقلا باتك _ عم `
Af 

 توبيك ىوقأ مساقلا نبا لوقو « ددعلا ةفرعم طرتشيال لاق نكل . غبصأ لاق اذكو . امج ركذ نم دبال

 «سانلا اهركذا ىأ ءارلا رسكو ديدشتلاب <« اهفرع » هلوقو . ةجح ظفاحلا ةدايزو « ىرخآلا ةياورلا ىف ددعلا ركذ

 نم كلذ وح وأ ةقفن هل تعاض نم : لوقب . كلذ وحنو قاوسالاو دجاسملا باوب أك لفاحلا كلذ لح : ءابلعلا لاق

 لك ىف اهفرعي نأكف كب مل ةقرفتم ةنس افرع ولف ةيلاوتم ىأ « ةنس » هلوقو . تافصلا نم ايش ركذي الو « تارابعلا

 لك ىف مث ةرم مث نیت موب لك ىف اهفرعي : ءاللعلا لاقو . ةن ةرشع ىنا ىف ةنس اهفرع هنأ قدصيف ارهش ةلس

 هلق . هريغ ینو اهطوقس ناکم ىف اهنرعيو « هليكوب ذوحي لب هسفنب افرع نأ طرتشي الو ‹ رہش لک یف مث عوبسأ
 اک نايفس نع فسوي نب دمت ةياور ىو . هيلا اهدأف هر دقت فوذحم طرشلا باوج ( اهب كريخ دحأ ءاج ناف )

 ( امةفنتساف الاد ) هلوق . هيف ثحبلا مدقت دقو « !مئاكوو اهصافعب كربخي دحأ ءاج ناف , ةطقللا باوبأ رخآ ىف ىتأيس

 . ةفينح ىلأ نعو . اريقف وأ اينغ ناكءاوس امف فرصتي طقتلملا نأ ىلع هب لدتساو . باوبأ دعب هيف ثحبلا أمس
 نذأب ناک نإ الإ : ةيادهلا بحاص لاق . هب رغت وأ ةقدصلا ءاضمإ نيب ريخت ابحاص ءاج ناو اهب قدصت اينغ ناك نإ

 ةباحصلا نم مريغو سابع ناو دوعسم ناو ىلعو رمع لاق اذه و٠ یک ن ىنأ ةصق ىف اک ىنغلل زوجيف مامإلا

 الإ عقتال ةلاضلا : ءايلعلا لاق . هب لمال كلذ فذخل ؟ امكحام ىأ ( منغلا ةلاضف هللا لوسراي لاق ) هلوق . نيمباتلاو

 كل ) هلوق . لماوهلاو ءافلاو يملاب فاوحلاو ىاوحلا اضيأ لاوضال لاقيو . ةطقل هل لاقي هاوس امو « ناويحلا ىلع

 ةددرام كالبلل ةضرعم لالقتسالا مدعل ةفيمض ىه : لاق هنأك , اهذخأ زاوج ىلا ةراشإ هيف ( بئذلل وأ كيخال وأ

 سنج بئذلاب دارملاو < رخآ طقالم نرم وأ امحاص نم معأ وهام هب دارملاو ‹ كوخأ وأ تنأ اهذيخأت نأ نيب

 ىلإ هل ىعدأ كلذ ناكبئذلل تسقب اهذخأي ل نإ هنأ لع اذإ هلال اهذخأ ىلع هل ثح هيفو . عابسلا نم ةاشلا لک ای ام

 وهو ٠ ا « كل ىه ام اف . اهذخ لاقف د باوبأ دعب یت ایس اک ةعيبر نع رفمج نب ليعامسا ةياور ىف عقوو . اهذخأ

ب كىمو ‹ «ةاشلا طاقتلا كرتب » هل وق ىف دحأ نع نیس اورلا ىدحإ در ىلع لباد هيف ‹ ذخالاب رمآلا ف حييرص
 كلام ه

 ةمارغال بئذلاو  طقتللاو بئذلا نيب ةيوسنلاب هل جتحاو . امحاص ءاج ولو ةمارغ همزلي الو ذخالاب اهكلع هنأ ىف

 . اهنامض طرش ىلع طقتلملا اهكلمب امناو كلمبال بئذلا نال كيلمتلل تسيا ماللا نأب بيجأو . طقتلملا كلكف هيلع

 نيب قرف الو « امحاص كلم ىلع ةيقاب اهنأ ىلع لدف اهذخال طقتلملا ابك أي نأ لبق اهبحاص ءاج ول هنأ ىلع اوءمجأ دقو

 هنال كلقلاب هبشأ وه لب « اهذخ وأ اهب كن أش , ةطقالا ىف هلوق نيب و « بئذلل وأ كيخال وأ كل ىه د ةاشلا ىف هلوق

 بحي : روما لاقو . امحاص ءاج مش امف فرصت اذإ اهمرغي ةقفنلا ىف اولاقف كلذ عمو « هريغ الو ابئذ همم كرشي مل

 اذإ اهفي رعت بحال : لاق ىعفاثلا تأ الإ ء ابحاصا مرغو ءاش نإ ابك أ فيرعتلا ةدم تضقنأ اذاف ؛ اهفي رعت

 ناف » ىلوألا ةياورلا ىف كي هلوقب انباحعأ جتحا : ىوونلا لاق . حصالا ىف بجيف ةيرقلا ىف امأو « ةالفاا ف تدجو

ف اهامم الو ةمارغلا ركذي مل هنأب كلام ةياور نع اوباجأو «مايا ابطعأف اہحاص هاج
 . ینا رځآ ليلدب امکح تيث

 تاياور نم ءىث ىف كلذ رأ ملو « طقتللا ابلكأ اذإ ةاشلا مح ركذ اف لسم تاياور نم ىلوآلا ةياورلا نأ مهوب وهو

 ثيدح نم ىنطقرادلاو ىواحطلاو ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد ىلأ دنع معن « دلاخ نب ديز ثيد ىف هريغالو سم

 وه ( عَ تلا هجو .رعمتف ) هلق ٠ « اغا اهينأي ىنح اهعجاف ٠ ةأشل ةلاض ىف هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورع
 ىداولل لاقيو قارشالا مبدع ةرضنلا  ليلق راصف هزام لق اذإ رجشلا ىف هلصأو ريغن ى ةايقثلا ةلمهملا نيملاب

 « ةدومك ىلإ ةذيدش ةرح وهو ةر لا نولب زاص ىتأ هجو هل ناكل ةمجعملا نيغلا, رغم ىور ولو « نعمأ بدجملا

0 
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 داز ( الو كلام ) هلق . ‹ هبجو وأ ةاتتجو ترحا ىتح بضفق » رفعج نب ليعامسإ هءاور ىف هلوق نأ هيوقيو
 ءاذحلا ( اهؤاقسو اهؤاذح اممم ) هلق ٠ « ابر اهاقلي ىح اهرذف للعلا ىف ةقباسلا ةعيبر نع لالب نب نابلس ةباور ىف

 نع اهئانغتسا ىلا كلذب راشأو « اهقنع ليقو اهفوج ىأ اهؤاقسو « اهفخ ىأ دملا عم ةمجعم اهدعب ةلمهملا رسكب
 طقتلم ىلا جاتحت الف اقنع لوطا بعت ريغب لوك أملا لوانتو شطدلا ىلع ةدالجلا نم ابعابط ىف بكر امم 14 ظفحلا

 تلا لاف بسا - ؟
 يعاب ا ولا ١ 27 ل 5 0 5

 هنأ ثوبنلا ىلوم ديزي نع يي نع لالي نب "نابلس ينث دح لاق وللا دبع نب ليعاممإ | - 4
 اهءاكوو 5 "فرعا : لاق هنأ معرف ز ةطّقأل نع ب "ىبلا لمس » لوقي هنع هللا ضر دلاخ نب ديز ”عمس
 س كه

 ىذلا اذيف: ىج لاف . ه دنع E AP E a لوقي ) ةنس افرع م

 'ىنلا لاق ؟_متفلا ةلاض ىف یر فک: لاق م . ( مدنع نمر "ىف مآ وه ل هلا لوسر ثيدح ىفأ ىردأ أل

 یف یر تیک: لق من . ( اضيأ "فرع هو : ديزي لاق )رب ذلل وأ كيخأل وأ كل ىه امناف ءاهاذخأ : دلك

 اهر اهدي ىتح رجشلا لك اتو الا درت ءاهماقيبو اهماذح_ اهم ناف ءاهْعد : لاقف لاق ؟ لبإلا ةلاض
 ذأ زب وجتب كلام درفت دقو ٠ لبإلا نع اهكح قارتفا ىلا ريشيل ةمجتب امدرفأ هنأك( مثلا ةلاض باب ) هلوق

 كلعال بئذلاو بئذلل وأ لاق هنأ ا كيامتل تسيل ماللا نأب بيجأو « كل ىه ه هلوقب اكسمتم اهفيرعت مدعو ةاشلا
 هللا دبع نب ليعامسا انثدح ) هلق . هنم اهذخال دجاولا اهاكأي نأ.لبق ءاج ول اهكلام نأ ىلع اوعمجأ دقو « قافتاب

 ديعس نبا وه ( ىحي نع ) لوق ٠ ةطساوب لالب نب ناملس انه هخيش نع ريثكلا ىور دقو « سيوأ .ىبأ نبا وه
 ىواحطلا هجرخأ دقو « نيخيش هيف هل نأکف ةعيبر نع لالب نب نايلس نع رخآ هج و نم معلا ىف قبسو « یراصنالا

 ناو ىاسنلا هجرخأو « تعبنا ىلوم ديزي نع اعيمج امهنع لالب نب نابلس نع ىمهفلا دم نب هللا دبع قيرط نم
 نکل <« ‹ هقيفر ال يح خيش ةعبب ر لعجل ديزي نع ةعبب ر نع ديعس نب ی نع ةئييع نبا قي رط نم ىواحطلاوو هجام

 ةعيبر لاقو ىح لاق نايفس لاق » السرم ديزي نع ديعس نب ی نع ةنيبع نب نايفس ةياور نم قالطلا رخآ ىف ىنأ يس

 دق نوكب ديز نع ديزي نع ىحي نفاد قوتنا لصاحلاف « هب ینثدخ ةعيبر تيقاو نايفس لاق دلاغ نب ديزب نع

 الهاذ ناک ن ايفس هب ثدح ال ىحي نوكي نأ لمتحيو « ةعيبر ةطساوب هيف ديز ركذ عمس امنإ ىح ناف دانسإلا وس

 . اريثك قةحملا لوقلا ف لمعتسي معزلاو . لاق ىأ ( معزف ) هلق ٠ لعأ هللاو نايس هب ثدح امل هركذ م هنع

 يحي لاق ) هدنع” ةعيدو تناكو اهطقتلم ىأ ( اببحاص اهب قفنتسا فرعت مل نا ديزي لوقي ‹ ةنس اهفرع مث ) هلق

 دعس نب ىحن وه دي, لري لئاقلاو « ديزي دلع نشأ ,( هدنع نم ءى 2 مأ ك ثيدحلا ىف وهأ ىردأال ىذلا اذه

 له كش ديعس نب ىح نأ ضرفلاو ه دوكذملا دانسالاب نالوصوم امهو ؛ نايلس وه « لاق ١ لئاقلاو . ىراصنألا

 تاياورلا رثكأ ىف هلبق ام توبثل هلبق ام نود اذهب هيلا راشملا ردقلا اذهو ءال وأ عوفرم « هدنع ةعيدو نكتل و د هلوق

 ٍينعقلا نع سم هج رخأ ايف كلذو ىرخأ ةرم هعفرب ديعس نب يحن مزج دقو  ةعبدولا ركصذ نع ًامواخو



Ak 
 ةطقللا باتك - م

 اهقفتتساف فرعت مل ناف » هيف لاقف ىح نع لالب نب ناملس نع امهالك ناسح نب ىع قيرط نم ليعامسالاو

 نع ناءاس نع ىمهفلاو ؛ لسم دنع ةعيبر نب ناملس نع دلع نب دلاخ اهعقرب مزج كلذكو « كدنع ةعيدو نكالو

 ةطقللا بحاص ءاج اذإ ١ باونأ دعب مجرتف اهعفر نا>جر ىلإ ىراخبلا راشأ دقو ؛ ىواحطلا دنع اعيمج ةعيبرو يحي

 هلوق « ىلاعت هللا ءاش نإ كانه ةميدو اهئوكب دارملا ىلع مالكلا ىف أيس و « هدنع ةعيدو اهنال « هيلع اهدر ةنس دعب

 هذه نوک ىف ىح كشي مد روكذملا دانسالاب لوصوم وهو ءارلا ديدشتب وه ( اضيأ فارعت یهو ديزي لاق )

 هلبق ىذلا بابلا ىف هيف فالخلا ةياكح مدقت دقو ؛ قرطلا نم ءىش ىف ةعوفرم اهرأ ملو « ذيزب ىلع ةفوقوم ةلملا

 ادعو نأ ري نس لم هللا یادو مل اذإ بيس - ۽

 لو ديزب نع نعرا لبيع يأ نب ةمور نع كلام انسخأ شا 17 او - ع

 فرعا :لاقف طلا نع أسف علب هللا لوسر ىلإ زجر ءاج » لاق هنع لا ضر رلاخ ن رليز نع ثيل

 وأ كل “ئه :لاق؟ فلا ةلاضف : لاق . ام كأم الإ اع ام ا ناف ۽ هیس اېف كغ "مت ءاهءاكوو اهّصافع

 رجشلا لك آتو ماما در ءاهؤاذدو اهؤاقس اهم ؟ اهو كلام : لاق ؟ لبإلا ل ضف :لاق . بهذ وأ ةكيخأل

 € و اهاقلي َش

 هيف دروأ « مدقت اک اريقف وأ ناک اينغ ىأ ( اهدجو ن1 یف ةئس دعب ذطقلا بح اص دجوي م اذإ باب ) هلق

 «اهب كنأشالاو اهحاص ءاج ناف « ةئس اهفرع مث » هلوق هيفو ةميبر نع كلام ةبج نم روكذملا دلاغ نب ديز ثيدح

 لوألا طرشلا باوج ةياورلا هذه نم فذ « ام كنأشف *ى ملناو هيلا امدأم امحاص ءاج ناف هريدفت فذح هيف

 ءاج ناف ٠ ظفاب ةطقللا باوبأ رخاوأ ىف ىتألا "بأ ثيدح ىف كلام نبا هلاق امباوج نم ءافلاو ةيناثلا «نإ د طرشو

 ةطقللا لوأ ىف یآ ثيدسح مدقت دةف ‹ ضعب نود ةأورلا ضعب نم فذحلا عقو امو ءا عش كسأ الإو اهحاص

 ظفلب بابلا ثيدح ىف ةعيبر نع ىروثلا ةياور نم ىضمو « ىناثلا بارجلا ىف ءافلا تابئاب « اهب عتمتساف » ظفلب

 ناف . اب قفنتسا مث » ظفلب ةعيبر نع رفعج نب ل.عامسا ةياور نم باوبأ دعب ىتأبسام هلثمو « ابقفنتساف الاو ه

 ىلع هب لدتساو . « اهةفنتساف بلاط اهل تأي مل اذإف ١ اهركذ مدقلا بهو نبأ قيرط نم مسملو « هيلا اهدأف ابر ءاج
 ىلا ضيوفت « اهب كنأش » هلوق ناف « ىعفاشلا صن رهاظ وهو ؛ فيرعتلا ةدم ءاضقثا دعب ابكلم طقاللا نأ

 ىنكن ليقو ‹ كيلكلاب ظفلتلا طارتشا ةيعفاشلا دنع روبشملاو « ةحابإلل هيف مالا « اهقفنتساف » هلوقو « هرايتتخا

 نرع دوصتم نب ديعس ثندحلا ىور دقو ؛ طاقتلالا درج« کام ىف لخدت ليقو « اليلد حجرألا وهو ةينلا

 « اف فرصت ىأ لاحلا نأشلا ( اهب كنأش ) هلوق ٠ « كلامي عنصت ام اب عنصتف الاو د ظفلب ةعيبد نع ىدرواردلا

 اذإ ايف ءاململا فلتخأو « اهب قلعتم كنأش ىأ ءابب ه ريخلاو .ادتبالاب عفرلا ذوجيو : اهب كنأش مزلا ىأ بصنلاب وهو

 نيملا تناك نإ درلا بوجو ىلع روبجلا ؟ ال مأ هل اهتمضي له اہحاص ءاج مث ةئس اهفيرعت دعب ةطقللا ف فرصت

 ىراخبلا ءابحاص هقفاوو ىفاشلا بحاص ىسيباركلا كلذ ف فلاغو « تكلهتسا تناك نا لدبلا وأ  ةدوجوم

 ةياورلا ىف هلوق روبمجا ةجح نمو « ةمات نيعلا تناك اذإ دوهجلا دواد قفاو نكلل « ةيرهاظلا مامإ لع نب دوادلو
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 ابصافع فرعاف دلاغ نب ديز نع دمعس نب رشب ةياور ىف لم دنع اسا هلوقو « كدنع ةعيدو نكشل و » ةيضاملا

 ىضتفي «ايلك د هلوق دعب ..ملا اهحاص هاچ نافد هلوق رهاظ ناف « هيلا اهدأف ابجاص ءاج نأف ‹ اهلك مث اهءاكوو

 « تاياورلا ةيقب هيلع لدي فذح "مالكلا ىف نوكب نأ لمتحيو « لدبلا در ىلع لمحيف ارلكأ دعب اهدر بوجو
 ةءاور كلذ نم ا « هيلا اهدأف امحاص ماج ناف اهحاص ءىجب ل نإ املك مث اهءاكوو اصافع فرعاف ريدقتلاو

 اييغاب ءاج ناف . اهلك مث اهءاكوو ارصافع فرعافالاو . هيلا اهدأف اب.غاب ءاج ناف د ظفلب هجولا اذه نم دواد یبا

 نم اضيأ دواد وبأ ىورو ؛ روممجلا ةجح ىوقأ ىهو « هدعبو الكأ ىف نذإلا لبق هلا اهئاداب ىمأف هيلا اهداف

 الإو هيلا اهتمفد ابحاص ءاج ناف د ثيدحلا اذه ىف دلاخ نب ديز نع هيبأ نع ثعبنملا لوم ديزي نب هللا دبع قيرط

 تلا لزق لع نكمأ اذه ورق اذإو « هيلا اهعفداف ابحاص ءاج ناف كلام ىف امضبقا مث اهصافعو اهءاكو تفرع

 لاق ‹ هنع تک اس وبف كلذ دعب امام م أامأو < ذئنح اف فرصالا ةحابإ ىف ىأ « اهدجو نمل ىبف » ةجرتلا ىف

 ءىج مل ناف كلا دعب امأو ؛ةلضفننلاو ةلصتملا اهدئاوزب اهذخأ طقتلملا اهكلمتي نأ لبق امحاص ءاج نا : ىوونلا

 اهدئارزب اهقحتسا اهنيعب ةدوجوم تناك ناف ابحاص ءاج ناو « ةرخآلا ىف هيلع ةبلاطم الو اهدجو نمل ىبف ابحاص
 رهاظ وهو « همزابال : فاسلا ضعإ لاقو ‹ رووجلا لوق وهو كلالل هتمارغ طقتللا مزل اهنم فلت امبمو ةلصتملا

 ىلاعت هللا ءاش نا باوبأ ةعبرأ دعب دلاخ نب ديز ثيدح دئاوف ةيقب ركذاسو . لعأ هللاو ىراخبلا رايثخا

 2 يع رك .

 هاوح وأ طوس وأ رحبلا ىف ةبشخ دِجَو اذإ ساپ - ه

 4 5ع e و 5 0 4 7 .

 هنع هلا ىضر ةريره ىلأ نع مره نب نجر دبع نع ةميئر نب رفمج ىنثدح ثيل لاقو = ۰
 ءاح دق 06 لعل ر راني جرف - ثيدحلا قاسو - ”ليئارسإ ىنب نم الجر ركحذ هنأ لَ وَلا لوسر نع »

 < ةفيحصلاو لاما دِجَو اهّرشك الف « المح رههأل اه ذخأذ .ةبشحلاب وه اذاف « هلام

 هذخأ اذإو ؟ هكرتر وأ هذخأي له « هب عصي اذام ىأ ( هوحن وأ اطوس وأ رحبلا ىف ةبشخ دجو اذإ باب ) هلوق

 هيلع مالكلا مدقت ( حلا ثيللا لاقو ) هلوق ٠ كلذ ىف ءاملعلا فلتخا دقو ؟ ةطقللا ليبس هليبس نوكي وأ كلمتي له
 انلبق نم عرش نأ ةبج نم اأو هنم ةجرتلا طابنتسا هيجوت قبسو « ارمتخم انه هدروأو , ةلافكلا ىف قوتسم

 نم دارملا مت ريدقتلا اذمف  هلعاف ىلع ءانثلا قاسم عراشلا هقاس اذ امس الو « هفل ايام انعرش ىف تاب ملام انل عرش

 ىف ركذ هل ê را هركذأس ام ىلع كلذ ىف .املعلا فلتخا دقو . رحبلا نم ةبشخلا ذخأ زاوج

 ىتاي رثأ ىلا طوسلاب راشأ هلعلو . قاحملإلا قيرطب هطبنتسا هنأب بيجأو « كلذ ببسب رينملا نبا هضرتءاف « بابلا

 هللا لوسر اٹل صخر لاق راج ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ ام ىلا راشأ وأ « بعمكن ب ىبأ ثيدح ىف باوبأ دعب
 ‹ هفقوو هعفر ىف فلتخاو ‹ فعض هدانس] ىفو « هب عفتني لجرلا هطقتلي ههابشأو لبحلاو طوسلاو اصعلا ىف مقلب

 بحي ال هجو ىفو « هريغو فيرعتلا ىف ريثكلاو ليلقلا نيب ةطقللا ىف قرف ال هنأ ةيعفاشلا دنع حصالاو

 هل ليلق ىف هلك اذهو ‹ هنع ضرعأ هدقاف نأ نظي انمز ليقو مايأ ةثالثليقو ةرم فرعت ليقو ؛ الصأ فيرعتلا
 « كلذل ةجح ةرقلا ثيدح ىف هيلي ىذلا بابلا فو « حصآلا ىلع هب دادرت سالا هلف ةدحاولا ةبحلاكهل ةميق ال ام امأ ةميق



 ةطقللا باتك- عه ۸٦ ٠

 ىلع قبي هنأ الإ « فيرعت ريغ نم هب عافتنالاو هذخأ زاج ةاونلاكهبلطي ال هبحاص نأ عي ءىش لك نأ ةيفنحلا دنعو

 :. هقي نعت بجو ةعفنمو رد هل ناك ناف « هنع هبحاص كلم لوز هنأ الإ كلذك ةيكلام ا دنعو . هبحاص كلم

 حصآلا ىلع نمضي الو هلك أ زاج داسفلا هيلا عراستي ام ناك ناف « فيرعتلا ةدم ىف اوفلتخاو

 رقيرطلا ىف ًةرك دج اذإ باپ - ٦
 لاق هنع هلا ضر سنأ نع ةحل نع روصنم نع نايفس انلدح سوب ندم اشو - 0

 « امتلكأل ةقادصلا نم نوكت نأ ”فاخأ ىنأ الول : لاق_قيرطلا ىف ةرذب هي ءىبلا سد

 سا اح ةحاط نع ےرو صنم نع E لاو روف یاد نايفس انئتلح : وع لاقو دن ۳

 نع هنع هلا یر ةريره نا نع رقم نب ماه نع م ا نا د ان ربخأ رلتاقم نب دمي انندَحو

 .نوكت نأ ىثخأ مث املك آل اممفرأف ىشارف ىلع ةطقاس َةرَلا دجأف « ىلهأ ىلإ بلال ىنإ » لاق هب ىلا

 « ابيقلأت ةقنص

 رومشملا وهو « تارقحلا نم اهوحن اذكو ابلكأو اهذخأ هل زوحي ىأ ( قيرطلا ىف ةرم دجو اذإ باب ) هلوق

 ىنلا جوز ةن وميم قيرط نم ةبيش ىفأ نبا ىود دقو . هيف هجو حيررخت ىلا ىمفارلا راشأو « رك ألا دنع هب مورجلا

 نع ) هلوق .٠ تدسف تف دذخوتت ملف تكرت ول امنأ ىنعت « داسفلا هللا بحال : تلاقو اهتلك أف ةرمآ تدجو ابنأ مل

 قيرطلا ىف ةيمرم اهبنوكحل ال « هيلع تمرح ىنا ةقدصلا نم نوكت نأ ةيشخل اعروت الإ اهلك أ نم عنتم مل هنأ ركذ

 امذخأ كرت هنأ ىف رهاظ هناف « ىشا رف ىلع » بابلا ىيدح ىناث ةريره ىبأ ثيدح ىف هلوق كلذ حضوأ دقو . طقف

 الو ذخآلاب كلمي كلذ لثم نأ ىلع لدف افي رعت ركذي ملو « املك ال كلذ شخ ل ولف ٠ ةقدص نوكست نأ ةيشخل اعروت
 نأ هنأش نم ام ةطقللا نآل ةطقل تسيل وأ ءاهفيرعت كرت ف صخر ةطقل اهنإ لاقي له نكل « فيرعت ىلا جاتحي

 ظفحلل عئاضلا لالا ذخأ» مامإلا نأ عم قيرطلا ىف ةرققا يلب كرت مهضعب لكشتسا دقو ؟ هل ةميق الام نود كلمتي

 نم اهدحي نم اهب عفتنيل ادع اهكرت وأ « هيفنيام ثيدحلا ف سيل هنآل كلذك اهذخأ نوكي نأ لاتحاب بيجأو
 ةنع ضارعإلاب ةداعلا هب ترج امال « هل هبحاص علطت لمي ىذلا لالا ظفح مامالا ىلع بحي امناو « ةقدصلا هل لحت
 هجرخأو ‹ هلع هدنسم ىف ددسم هلصو دقو « ناطقلا دمعس نا ىأ ( ىحب لاو ) هلق : لعأ هللاو . هتراقحل

 ىلا دانسالا اذهب هنع عيكو نع ةبيش ىبأ نبا هجرخأ رخآ دانسإ هيف نايفسلو : تلق . ددسم قيرط نم ىواحطلا
 نع ةماسأ ىنأ قيرط نم لسم هلصو )ا ةدئاز لاقو ) هلوق ٠ « ابلك أف ةرمك دجو هنأ ربع نبا نع »د لاقف ةحلط

 عويبلا لئاوأ ىف فوتسم هيلع مالكلا مدقت دقو ‹ كرابملا ناوه ( هللا دبع انربخأ ) هلوق . ةدئاز
 هر ممر 5<

 ؟ كم لهآ ةطقل ف رعت فيك اپ - ۷
 0 0 206 5 8 ب 07 ی 5

 « اهف رع نم الإ اهل ”طقتيال » لاق هلل ئنلا نع ام e هللا ىضر سابع نبا نع سواط لاقو



 AY 4۳4 ب ؟ 1+ فمدحلا

 « فارم الإ اقتل ال » لاق لكي للا نع سابع نا نع ةمركع نع دلا لاقو

 نع ةم ركع نع رانيد نب و رع اثالح مارک ز ادثدح ځور انّئدح ديعس “نب ”دمحأ لاقو - ۳۴
 ل و ل 20 AG AR ل ا

 اهتطقل لح الو ءاهديص رتب الو « امها ضع دضعب ال 2 لاق هب نا وسر نأ امهنء ا ىضر سابع نا

 « رغذإلا الإ : لاق . حْدإلا الإ ملا ةلوسراي : ساع لق . اهالَح لت الو ء دشن “الإ

 ی ن ېڅ ید دح یارو دنا لح لسم نب يل ول ذل لح یمو ٥ نب ىحمن )شو - 4 ىلأ س امم یک لاق مازوالا امثل ا ہہ يللا ا ا

 رلوسر ىلع هلا حقق امل » لاق هنع لا يضر ةربره وبأ ىنثدح لاق نهرا دبع نب ةا وبأ ىنثدح لاق رک

 هلوسر اهيلع طلو ليلا ةكم نع "سبحه "نإ » لاق من هيلع ىو هللا يبخل _ سانا ىف اق کم ناي

 الف « ىدمب نم دَحأل "لم نل اهنإو « راهن نم ةعاس یل 'تللحأ اممإو « ليك ناكدحأل لال اهماف ‹ ينمو

 OS , ہک ت ا م E و 2 ر 7 رکو

 امإ : نيرظنلا ريخم وهف ليتق هل لعق" نمو . يشأ الإ اهتطقاسل حن الو « امكوش ىلتخم الو « اهدي فني

 ا ل 5 1 هاري مط رنا 4 هنا ت لأ 20050007

 الإ : متلي رنا لوسر لاقف . انتويبو انروبنل هلم اناف « رخذإللا الإ : سابعلا لاقف . دیور نأ امإو « ىدفب نأ

 اوبتك |: هلي نا ”لوسر لاق ءرشأ لوسراي ىل اوبتک ا : لاقف  َنمّيلا لهأ نم لجر  هاشوبأ ماقف . رِخذإلا ٠

 قلع نا لور نم امی ىتلا ةيطالأ هذه : لاق ؟ ولا ”لوسراي ىل اوبك أ هلوقام : ”يعازوالل تاق . ماش ىبأل

 « ةيفيكلا ىلع ةمجرتلا رصق كلذلف « مرحلا ةطقل تايثإ ىلا كلذب راشأ هن أك( كم لهأ ةطقل ف“رعت فيك ) باب

 كلمتلل اهاءاقتلا نع ىبنلا دارملا نأب هليوأت ىلا وأ « جاحلا ةطقل نع ىبنلا ىف دراولا ثيدحلا فمض ىلا راشأ هلعلو

 ییدح نم فلؤملا هقاس ايف سيل مث . ىميتلا ناثع نب نمحرلا دبع ةياور نم سم هحمس دقف ثيدحلا امأو ‹ ظفحلل ال

 نع سواط لاتو ) هلوق ٠ فلتخيال كلذ نأ ىلا راشأ هنأكو . اهل مجرت ىتلا فيرعتلا ةيفيكة ريره ىنأو سابع نبا

 ىف عوببلا لئاوأ ىف هلصو ٠ اضيأ فرط وه ( حلا ةمركع نع ) ءا"نحلا وه ( دلاخ لاقو ) هلق . « كم, لاتقلا لحال

 وبأ ہرکذ ابف ىرادلاو رهاط نبا ہاکح ايف یطابرلا وه ( ديعس نب دمحأ لاقو ) وق . « غاوصلا ىف ليقام باب و

 نب سايعلا ى أ قيرط نم ليعامسالا هجرخأ دقو « قح] نبا وه ايركذو ؛ ةدابع نبا وه( حور اندح ) هلوق . معن

 نب يحي انثدح ) هلق . دانسالا اذهب ةدابع نب حور نع امهالك « ملاس نإ فلخ قيرط نم میمن وبأو « ميظعلا دبع

 كل ذك سيل و ٠ حتفلا بقع تمقو ةبطخلا نأ هرهاظ ( سانلا ىف مات ةكم ب هل وسر ىلع هتلا حئف امل ) هلوق . قسن ىف

 ىف مدقت قو « هنايب اذه فذح قايسلا قف ؛ عل ىن نم الجر ةعازخ نم لجر لتق بقع حتفلا لبق تعقو لب

 ءافلاب ىنممشك-لو . رثكالل ةانثماو فاقلاب ( لتقلا) هلق . ريك ىأ نب یجب نع رخآ هجو نم معلا باتك

 فرعم ىأ ( دسم الا اتطقاس لع الو ) هل . لعلا ف أضيأ هيف فالخلا مدقت دقو « باوصلا وه ىناثلاو ةيناتحتلاو



 ةطقللا باتك  (ه 00

 عفر ديشلاو داشالا لصأو « افرع اذإ "اهتدشنأو اهتبلط اذإ ةلاضلا تدشن لوقت « دشانلا هل لاقيف بلاطلا امأو
 مدقت دقو « الف ابكلمش, مث اهفرمي نأ دارأ نم امأف « طقف اهفرعي نأ ديري نمل الإ اهتطقل لحتال ىنعماو « توصلا
 اوبتكا» هلوق اللو « تابدلا باتاك ىلع هب لحاف « لدتق هل لتق نمو » هلرق الإ جحلا ىف ةلجلا هذه ادعام ىلع مالكلا

 ييدحي لدتساو ء ىوارلا سم نب ديلولا وه « ىعازوالل تلق » لئاقلاو « علا ىف هيلع مالكلا مدقتف « هاش ىبال

 لوق وهو ةصاخ فيرعتلل لب. كرلمتلل طقتلت ال كم ةطقل نأ ىلع بابلا اذه ىف نيروكذملا ةربره ىبأو سابع نا
 الف قانالل تناك ناو « رهاظف ىكسال تناك نإ امنا « اهب ىلإ اهلاصيإ ناكمإل مدنع كاذب تصتخا امنأو « روهجلا
 لاقو . لاطب نبا هلق « امحاص ةفرعم ىلا لصوتلا لهس ماع لك ىف اهدجا و اهفرع اذاف « املا دراو نم ابلاغ قفأ ولخي
 ىلا عجري جاحلا نال فيرعتلا ىف ةغلابملاب ةكم صتخت ااو « دالبلا نم اهريغك ىه : ةيعفاشلا ضعب و ةيكلاملا رثكأ

 ىن هنآل « ءانثتسالا رهاظب هبهذمل رياملا نبا جتحاو . فيرعتلا ىف ةغلابملا ىلا اهب طقتلملا جاتحاف دوعيال دقو هدلب

 ةكم نأ اذه ىلع مزايو : لاق « تابثإ ىننلا نم ءانثتسالا نال دشنلل تب اث للا نأ ىلع لدف دشنملا ىنثتساو لحلا
 بلاغلاو ؛ موبفم هل نكي مل بلاغلا قفاو.اذإ صيصختلا نأ باوجلاو . ابصيصخت ىضتقي سامقااو « ءاوس اهريغو

 طقتلملا لخاد ام رف « ةديعبلا قافآلا ىلإ قلخلا قرفتل اهئادجو نم اهبحاصو اهحاص نم امطقتلم سأيب ةكم ةطقل نأ
 كلذ ىف تقدافو « افرع نم الإ اهذخأي النأ ىمأو كلذ نع عراشلا ىبنف اهفرعي الف ةلهو لوأ نم اهكلمت ىف عمطلا
 ناكمإل اهفيرعت عرشيف ةكم ةطقل فالخم « قافتاب مهريغ ىف فرعتال اهناف مهقرفت دعب برحلا دالبب ركسعلا ةطقل

 «دشنمل الا د هلوق : هبوهار نب قحبإ لاقو اهحاص ةفرعم ىلا لصوتم لصحيف ةكم ىلا ةطقللا بحاص قفأ لهأ دوع

 قيضأ وهو « ابحاص لغ اهدريل ابفرعي نأ ةطقللا دجاول زوحي ذئنيف ؟ اذك ىل ىأر نم :لوقي ادشان حم نل ىأ
 ةنآب هيقمتو 4 دسم بأ ءاكح باطلا دلا دارملا : ليقو ؛ ةلاح نود فرعبلل ةلاحب هدبق هال روهخا لوق نم

 الإ اهتطقل طقتليال د سابع نبا ثيدح ىف هلوق كلذ در ىف ىنكيو : تلق . ادشنم بلاطلا ةيمسنت ةغللا ف زوحيال

 امأ و « سابع نبا يدعم بابلا ىراخبلا ريدصت ىف ةّتكدلا وه اذه نأكو « اضعب هضعب رسفي ثيدحلاو « فرعم
 ةفرع ةطقل نأ ىلع هب لدتساو ‹ اضيأ ضايع هاكحو ادشنم بلاطلا ةيمست زاوج ىرحلا تيثأ دقف ةغللا
 كم قحتلت اهنأ ةفرع ىف امجو « ىواحلا » ىف ىدرواملا ىحو « كلذب ةكم صاصتخال دالبلا رئادك ةيوبنلا ةنيدملاو
 ىلع ةب لدتساو < اهلصأ الو ءةضورلا » ف روكذملا هجولا سيلو « ايش حجري ملو ةكنك جاحلا عمجبت اهنآل ةكم
 لعأ هللاو . ةيعفاشلا دنع نيوجولا حصأ وهو « دجاسملا نم هريغ فالخم مارحلا دجسملا ىف ةلاضلا فيرعت زاوج

 منذإ ريغب دحأ ةيشام بكم ال صاب - ۸

(toنأ امهنع هللا ىضر رع 2 للا ردبع نع عفان نع كلام انسربخأ فو ني لا دبع اشم — " 

 28 7 هو رشم یو نأ ؟ةدحأ بأ « هنذإ ريغب هى عأ ةيشام دحأ نبك الد لاق رل نا لوسر

 € رنذاب الإ دحأ ”ةيشام “احا نبا الف ‹ ماما مختيشام "عورض مه نر اعا ؟ ”همانط لقي هتناوخ

 نم. ىلع درلا ىلإ ةراشإ كيدحلا رهاظ قفو ىلع ةمجرتلا قلطأ اذكه ( هنذإ نيغب دحأ ةيشام بلتحت ال باب ) هلوق



 ۸۹ مومو ییا

 ىف نطق ىبأ ةياود ىو« عفان انربخأ كلام نع « نسحلا نب دمع اطوم د ىف ( عفان نع) هلق . هديق وأ همصخ

 كلام نع داملا نب ديزي ةياور ىف ( لب هلا لوسر نا ) هلق . عفان كثدحأ كلال تلق « ىنطقرادلل تآطوملا » .

 مضب تآطوملا رک أو ىراخبلا ىف اذك ( نیاعال ) هلوق . « لوقي قي هللا لوسر عمس» هنأ اضيأ ىطقزادلا دبع

 نبا ةياور ىف ( “یا ةيشام ) هلق . ابلبق ةانثملا ةدايزو اهرسكب نيلتحيال » ةروكذملا داملا نبأ ةياوو فو « ماللا

 « لاجرلاب كلذ صاصتخا الف الإو لاكلاك وهو « لجر ةيشام » ًالعوملا ةاور نم ةعامجو دالا
 حارش ضعب هركذو

 دوجو ال هنأب بقعتو « ىذلاو ملا نيب مكحلا اذه ىف قرف ال ذإ بلاغلل وه : لاقو ءهيخأ ةيشام » ظفلب أطوملا

 قيرط نم دمحأ هاور دقو« ثيدحلا اذه دئاوف ىف ىنأيس اک للملا لهأ نم نيثك دنع قرفلا تابئابو أطوملا ىف كلاذإ .

 « متذلاو رقبلاو لبإلا ىلع حقت ةيشاملاو « مهنذاب الا سانلا ىثاوم بلتحي نأ ىن » ظفلب عفان نع رمع نب هللا ديبع

 برشلا ناكم ةبرشلاو « هتفرغ ىأ حتفت دقو ءارلا عضب ( هتبرشم) هلق . ةياهلا فلات ركأ عقي منغلا ىف هنكلو

 داريام هيف نزخي ىذلا ءاعولا وأ ناكملا ةنازخلا ( هتنازخ ) هلوق . برشلا ءانإ رسكلاب ةبرشملاو ةصاخ ءارلا حتفب

 لقنلا نم لعتفي هلوأ مضو فاقلاو نونلاب ( لقتنيف ) لوق . ءابباب رسكيف د دحأ دنع بويأ ةياور فو « هظفح
 هجرخأو « ربلا دبع نا هاكح اک مہضعب هاورو ‹ كلام نع تآطوملا رثكأ ىف اذك , رخآ ىلإ ناکم نم لوحت ىأ

 « ةعرسب ةدحاو ةيم رثنلا لثنلاو « فاقلا لدي ةثلثم « لثتتيف » ظفلب هريغو ةدابع نب حود قي رط نم ليعامسالا

 نع امهريغو ةبقع نب ىمومو بوبأ ةياور نم ملسم هجرخأ اذكهو « لقنلا نم صخأ وهو جارختسالا ليقو -

 ةمجعملا ءاخخلاب (نزخت) هلق . ةثلثملاب هجولا اذه نم هجام نبا دنع وهو « فاقلا عفان نع ثيللا نع هارو « عفان

 اهدعب ءارلا رسكو ءاحلا لاهإو هلوأ مضي « زرحت » ىنييمشكأا ةياور فو . نون اهدعب ةمومضملا ىازلاو ةنك اسلا

 ماعط حج ةبعطالاو ةمعطأ عج وه ( مهتامطأ ) هلق ةأرملل ىدئااك مث امل عرضلا ( عورض ) هلوق ٠ ىاذ

 امنإو « هذاب الإ ائيش لسلل لسملا ذخأي نأ نع ىلا ثيدحلا ىف : ربلا دبع نبا لاق « نبل انه هب دارملاو

 صاغ نذاب ناك ءاوس نکل « روهملا ذخأ اذهبو ‹ هنم ىلوأ وه ام ىلع هب هبنف هيف سانلا لهاسنل ركذلاب نبللا صخ

 بهذو ؛ ماع الو صاخ نذإ هنم عقي مل ناو ؛ هيحاص سفن بيطب لع اذإ ام فلسلا نم ريثك یاسا « ماع نذإ وأ

 دواد وبأ هجرخأ ام مل ةجحلاو . لمي مل وأ هسفن بيطب لع ءاوس برشلاو لك ألا ىف اقلطم زاوجلا ىلا مهنم ريثك

 توسيلف امف ابحاص نكي مل ناف ةيشام ىلع مدحأ ىتأ اذإ د اعوفرم ةرمس نع نسسحلا ةباور نم هحمصو ىذمرتلاو

 هعامس حمص نف « نسحلا ىلا حيحح هداننمإ « لمح الو برشيلو بلحيلف الإ و هل نذأ ناف هتذأتسيلف باجأ ناف انالث
 عاد ىلع تيتأ اذا د اعوفرم ديعس ىنأ ثيدح اهاوقأ نم دهأ وش هل نکل , عاطقنالاب هلعأ ال نمو هح ةرمس نم

 نبا هجرخأ هلثم رڪذف « ناتسب طئاح ىلع تينا اذاو « دسفت نأ ريغ نم برشأف الإو كباجأ ناف « اتال هدانف

 ْش هن أبو « هب لمعي نأب ىلوأ وہف «حصأ یہلا ٹیدح نأب هنع بيجأو « کاج او نابح نبا هحصصو ىواحطلاو هجام

 نم هوجوب نيش دملا نيب عج نم مهنمو « هيلا تفتلي الف هنذإ ريغب ملسملا لام مرح ىف ةيعطقلا دع ا وقل ضراعم

 نباب نذإلا صيصخم ابنمو . معي مل اذا ام ىلع ىبلاو « هبحاص سفن بيط لع اذا ام ىلع نذإلا لمح اهم : حيلا

 ثيدح نأ هخويش ضعب نع لاطب نا ىكحو « ةبراقتم ىهو اقلطم ةعاجلا لاح وأ رطضملاب وأ هريغ نود ليبسلا

 ثيدح لمح نم مهمو . ةاساوملا كرتو حادتلا نم هدعب نوكيس ام ىلا ةب راشأ ىهتلا تبدحو ب هنمز ى ناک نذالا

 ىرابلا حت « ۵ جادو ب م 1
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 البإ انيأر ذإ رفس ىف عي هللا لوسر عم نحن ايب » ةريره ىبأ ثيدحل “راملا نم جوحأ كلاملا ناكاذإ ام ىلع ىلا
 متعجر ول كرسيأ « مهتوق وه نيملسملا نم تيب لهأل لبالا هذه نإ : عتب هللا لوسر انل لاقف . اميلا انبثف ةرورصم
 فو . هل ظفللاو هجام نبا و دمحأ هجرخأ «كلذك كلذ ناف : لاق ؛ ال انلق ؟ بهذ دق اهيف ام متدجوف دوا نم ىلا
 ىهلا ثيدحو <« اجاتع كلاملا نكي مل اذاام ىلع نذإلا ثيدح لمحيف اولاق « اهوبلحيل“موقلا اهردتياف د دمحأ ثيدح
 ةرورص» تناك: اذا ام له ىهنلاو ةرورصم ريغ تناك اذا ام ىلع نذإلا لمح نم مو ٠ اینغتسم ناك اذا ام ىلع

 ىف نذإلا مو# ىلع لدف « اولمحت الو اوب رشاف نيلعاف دبال منك ناف د هرخآ ىف دمحأ دنع عقو نكل ‹ ثيدحلا اذمل

 لهأ ةداع تناكو : لاق ةداعلا ىلع لملا ىبرعلا نبا راتخاو . هنم دب الو لجلا مدع ديقب نكل ؛ هريغو رورصملا

 الو هيلا لدعيال قيرط ىلع ناك امهم نأ مهضعب ىأرو : لاق « اندلب فالخب كلذ ىف ةعاسملا مريغو ماشلاو زاجملا
 كلذ رصق ىلا « نالا ١ ىف دراد 5 راشأو ١ جاتحلا ىلع كلذ رصق ىلا ةراشإ هيفو « هم نعألا رابلل زاج دصق»

 ام سنؤتساو « نيبال ناك ام ىلع ىهللاو ةمذلا لهآل ناك ام ىلع نذالا رصق ىلا نورخآو « وزغلا ىف رفاسملا ىلع
 لزب رفاسملا ف كلام نع بهو نبا ركذو . رمع نع كلذ حصو نييلسملا ةفا.ض نم ةمذلا لهأ ىلع ةباحصلا هطرش

 ؛ امبسإ مهنع ففخم ذئموي اوناك: لاق ؟ مهبلع تلمج ىتلا ةفايضل اف : هل لق « هنذاب الإ ائيش هنم ذخأي ال : لاق ىذلاب

 ذئنيح ةفايضلا تناكو : اولاق « ةاكرلا باحيإ لبق ناك هنأ ىلع هولمحو نذالا خسن ىلا مهضعب حنجو . الف نآلا امأو

 لا كلذ خسنف تخسن م" ةبجاو ةفايضلا تناكنيح كلذ ناكو : ىواحطلا لاق . ةاكرلا ضرب كلذ خسف مث ةبجاو

 ىف ىووألا لاقو . ىلاعت هللا ءاش نإ ابرق ملاظملا ىف ةفايضلا مح ىلع مالكلا ناسف . كلذ ىف ثيداحألا دروأو

 ائيش هنم ذخأي نأ ذوحي ال : روبجلا لاق . ةيشام وأ عرز وأ ناتسبب سم نديف ءاملعلا فلتخا : « بذوملا حرش »
 مل اذل : دحأ لاقو « ءىش همزايال : فاسلا ضعب لاقو « روهمجاو ىعفاشلا دنع مرغيو ذخأيف ةرورضلا لاح الا
 اذا ىرخألا .فو ٠ كلذل جتمي مل ولو نيتياورلا حصأ ىف ةبطرلا ةرك افلا نم لك ألا هل زاج طئاح ناتسسبلا ىلع نكي
 رمع نبا ثيدح ىنعي : قببلا لاق « ثيدحلا ةحص ىلع كاذب لوقلا ىعفاشلا قلعو « نيلاحلا ىف هيلع ناض الو جاتحا

 ءاجو , حصي مل : قهبلا لاق « هبرغتساو ىذمرتلا هجرخأ « ةئيبخ ذختي الو لك أيلف طئاع كدحأ ى اذا ١ اعوفرم

 ماكحألا نم ريثك ىف اوجتحا دقو « حيحصاا ةجرد نع رصقيال اهعو#ب نأ قحلاو : تلق . ةيوق ريغ رخأ هجوأ نم

 لاثمألا برض ثيدحلا فو . «ةحصلا ىلع هب لوقلا ىعفاشلا قلع امف ةحنملا ١ ىب اتك ىف كلذ تذيب دقو « اہل ود وه ا

 هتداعإو هتلعب كح لا ركذ هيفو « رئاظنلا ىف سايقلا لاعتساو « هنم حضوأ وه امب ىنخب دق ام ليثمتو ماهفالل بيرقتلا
 تناك امير لب « رابتعا لكب لصاللل عرفلا ةاواسم هتمص ىف طرتشيال سايقلا نأو « اريرقتو اديك أت ةلعلا ركذ دعب

 الرصلا نأ اک زرحلا ىف ةنازخلا ىواسيال عرضلا نآل « ةفصلا لصأ ىف اكراشت اذإ عرفلا ىف امطوقسم رضيال ةيزم لصألا

 امهنم لك لوانت مرح ىف ةلفقملا ةنازخلاب محلا ىف رورصملا عرضلا عراشلا قتل دقف كلذ عمو « هيف لفقلا ىواسي

 ةالذل افالخ هيلا ةجاحلا تقو ىلا هراكت>!و ماعطلا نزخ ةحابإ هيفو : ريئملا نبا كلذ ىلإ راشأ « هبحاص نذإ ريغب

 اماعط لوانتيال فلح نم هب تنحيف اماعط ىمسي نبللا نأ هيفو . ىطرقلا هلاق اقنطم راخدالا نم نيعناملا ةدهزتملا

 لاق هب و « لطاب نبل اهعرض ىف ةاشب ةاشلا نبل عيب نأ هيفو : لاق . ىوونلا هلاق نالا جارخا ىف ةين هل نوكي نأ الا

 هلاق نملا نم طسق هلباق هيلح ىلع رودقم نبل امل ناكاذا ةاشلا نأ هيفو . ىعازرألا هزاجأو « روهجلاو ىمفاشلا

 ىف اهريغ وأ ةقان عرض نم بلح نم نأ هيفو . نإللا موقت ىف امكح تبشو ةارصملا ربخ ,ديؤإ وهو ؛ ىب اطجلا
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 انيبعت امحاص هل نذأي مل نا عطقلا هيلع نأ عطقلا هيف بحيام هتميق غابتام ليوأت الو ةرورض ريغب ةزرع ةرورضم

وجو موضعل نع نطرقلا یخو 0 ماعطلا نئازخ ماعنالا عورذ نأب حص لق كثددححلا نال ءالاجا وأ
 عطقل| .ب

 ثيدحلا رهاظ هيضتقب ىذلا وهو « نبال عرضلا زرح ءافتكا زرح ىف معلا نكت مل ولو

 هّدنع ةعيدو اهن ال « هيلع اهكر ةنس دعب طلا بحاص ءاج اذإ بص - ٩
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 ىلوم ديزب نع نهرا دبع یبا نب هعيبر نع رفمج ن ”ليعامسإ انلدح دعس 8 1 اسو ككل ۲٤۳

ةنس ايف رع : لاق ةلملا نع ب هللا لوسر لأس “الجر "نأ »نع ا ىر ىغا ردلاخ نب ديز نع ثءبنلا
 

 لاق ؟رمتغلا ةلاضف ولا كوسراي : لاقف . هيلإ اهّدأو امير ءاج ناف ءابس ”قزدتسا "مث ء اهضافعو اهءاكو فرعا م

 ب هلا لوسر بضقف لاق ؟ لبإلا اضف للا لوسراي : لاق . يئتزإل وأ كيخأل وأ كل ىه ااف ءاهذُع

 « امر اهاقلي ىتح اهؤاقسو اهؤاذح امم ؟ اهو كلام : لاق مث - ههجَو ربا وأ  هاقنجو ت رجا ىتَح

 نم دلاخ نب ديز ثيدح هيف دروأ ( هدنع ةعيدو اما هيلع اهدر ةئيم دعب ةطقللا بحاص ءاج اذإ باب ) هلوق

 لالب نب ناماس ةياور عفر ناحجر ىلا راشأ هنأكف ةعيدولا ركذ هيف سيلو « ةعيب ر نع رفعج نب ليعامسا قي رط

ارتسا : لاطب نبا لاقو « اهنايب مدقت دقو باوبأ ةسمخ لبق ةيضاملا
 لاقو « ىنعملاب همجرتف روكذملا كشلاب ىراخبلا ب

 نمل افالخ اهبحاص كلم ءاقب ىلع لدي « هيلا اهدأف امحاص ءاج ناف » هلوق نال ىنعم اهنمعو اظفل ابطقسأ : ينم نبا

 دعب دارملا نوكحي نأ لمتحي : ديعلا قيقد نبا لاق « كدنع ةعيدو نكسشلو.» هلوق . ناض الب لوحلا دعب ابجابأ

 ‹« اهنيع قبت نأ ةعيدولا ةةيقح نال « اهدي در بوجو نع ةعيدولا ركذب زوجتف« قايسلا رهاظ وهو « قافنتسالا

 هلوق ىف واولا نوكت نأ لمتيو « هنيع قبت ال هفافنتسا ىف نرذأللاف الإ و هريذل ءرملا دحي ام در بوجو عماجلاو

دنع ابكرتت نأ امإو الدب مرغتو اهقفنتست نأ امإ ىأ 0 وأ یگ « نکتلو 0
 ابحاص ءىجي ىح ةعيدولا لماس ىلع ك

 « فلسلا نم ةعامج اعيت ىراخبلا راہتخا وهو اهبناض هيلع نكي مل تفلت ول اهنأ ةعيدو اهتيمسلا نم دافاسإو ؛ هل ابطعتف

 جرخأ مث هنمز ءاضقناو فيرعتلا دعب طقتلملا اهفلتأ اذإ ءالعلا دنع لاوقالا دحأل هب لدتسي : رينملا نبا لاقو

 حجارلا وهو اضيأ هلوق لبق تعاض مث اهمرغ مث اباكأ هنأ ىعدا اذإو « ةيناثلا ىف هيلع نامت ال نأ تكلم مث الدب

 «هبجو رمحأ وأ هاتنجو ترمحا ىت> »انه هلوقو . باوبأ ةعبرأ لبق هدئاوف ةيقب ىلع مالكلا مدقتو « لاوقألا نم

 ردكلاو امهنف حتفلاو ةزمملاو واولاب : تاغل عبدأ انفو ظ نيدخلا نم عفترا ام ةنجولاو ؛ ىوارلا نم كش

 ؟ قحتسيال نم اهذأي ال ىتح ”ميضت امالي الو لا عا له دياب ٠

 لاق لغ نب ديوس تمم لاق ليك ن هبل نف 0 انثدح برح نب ناهلس اشو - 7407
 ءال : تلق ءوقلأ : ىل الاقف « طوس تاج وف « ةاَغ ىف ناحوص نب ديو ةعيبر نب "نال منتو
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 بعل نب ى ۱ ”تاأسف 6 ةنيدملاب تر رش« اندحح انمحر ف. روب ”تعءتمتدما الإو ”ةيحاص "تدعو نإ يكسأو



 ابف”رع : : لاقن قلو 'ىبلا اهم ”تينأف ) راند اا امف 2 ىلا مع ىلع 0 ”تدجَو : : لاقت هنع هلا يضر

 امف“ مف لوح ا مرغ : : لاف هتيثأ < < .الوحا ف “رف الوحام: لاف تينأ مل لو اهتفرعف « ةالوح

 « اهم عتمتسا داو اهبحاص ءاح ناف « اهءاعوو اهماكوو ابن“ دع فرعا : لاقف ةعارلا با مث . . لوح

 ةيالثأ ىردأ ال : لاق 65 "دعب هتيقلف » لاق « اذهم ل نع مش نع ىلأ ىنربخأ لاق : 'نادبع اشو

 «ًادحاو "لوح وأ رلاوحأ

 دعب ءال ١ تطقسو , رثكالل اذک ( قحتسيال نم اهذخأي ال ىح عيضت ابعدي الو ةطقللا ذخأي له باب ) هلق
 قحتسيال نم اهذخأي یت ابعدي الو عيضتف ارعديال ىنعملاو «ىتح لبق نم تطقس واولا نظأو « هيوبش نبا دنع ىتح
 «راثلا قرح مسملا ةلاضد اعوفم دوراجلا ثر لوح مهتجح نمو « ةطقالا هرك نم ىلع درلا ىلا ةمجرتلا هله راشأو

 نم د لسم دنع دلاخ نب ديز ثيدح مهتجحو ؛ امف" رال نم ىلع كلذ رولا لهو < حيمص دانساب ىاسنلا هجرخأ

 ةرصلا هذخأ”ىبأ ىلع ركسني مل لَ هنأ ةبج نف بالا ثيدح نم هذخأ ام امأو « اهفرءي ملام ‹ لاض وهف ةلاضلا ىوآ

 لصحت ةحلصملا كلتو « ريغلا كلم ىف افرصت ناك الاو ةحلصملا ىلع هلاتشا مزاتسيو « اعرش زئاج هنأ ىلع لدف

 فلتخي كلذ نأ ءابلملا بهاذم نم حجرألا ناك مث نمو « امحاص ىلإ لصتل اهفيرعتو ةنوخلا نع اهتئايصو ارظفحب
 وهف الو « هرك وأ مرح ابكرت حجر ىتمو « بحتسا وأ بجو اهذخأ حجر ىف « لاوحألاو صاخشألا فالتخاب

 ى ناكو عي ىنثلا كددأ م رضخع ريبك ىعبات « قعجلا ةيمأ وبأ ءافلاو ةمجعملا حتفب ( ةلفغ نب ديوس ) هلوق . زئاج

 نيح ةئيدملا مدق امئاو «تيثي ملو هفلخ لص هلإ ليقو « حيحصلا ىلع هرب ل طءأو الجر هنمز
 ةنس نوثالث و ةئام هلو اهدعب وأ نين ام ةنس اب تامو ةفوكلا لزتو حوتفلا دېش مث هي هنقد نم مهيدأ اوضفن
 اذه ىوس ىراخبلا ف هل سیلو « نيتنسب هنم رغصأ انأو ب هلا لوسر ةدل اذأ : لوقي ناک ہلال رک أ وأ
 نابلس هل لاقيو « ةبمص هل لاقي ىلهابلا وه ( ةميبر نب ناملس عم ) هلق ٠ . جرا وخلا ركذ ىف ىلع نع رخآو ثيدحلا

 ءاضق ىلو نم لوأ ناكو « ناهثعو ربع دبع ىف قارعلا حوتف ىف ىزاذملا ضعب ىلع اريمأ ناكو ٠ اهي هت ليخلا

 (ناحوص نب ديذو ) هلو . عضوملا اذه ىوس ىراخيبلا ىف هل سولو ‹« قارعلا حوتف ىف هتفالخ ىف دېشتساو < ةف وكلا

 . ةيحص هل نأ ىلكلا نبا عزو « اضيأ مرضخم ريبك ىعبات « ىدبعلا اضيأ ةلمهم اهدعب واولا نوكسو ةلمهملا مضب

 نب ديز ىلا رظنيلف ةنجلا ىلا هئاضعأ ضعب هقبس نم ىلا رظني نأ هرس نم » اعوفرم ىلع ثيدح نم ىلعي وبأ یورو
 ةليل لَ ىنلا قاس » لاق ةديرب ثريدح نم هدنم نبأ یورو , حوتفلا دېشو رم دبع ىف ديز م ودق ناکو « ناحوص

 « حوتفلا ضعب ىف ناحوص نب ديز دي تءطقف « ةنجلا ىلا هدب هقيست لجر لاقف كلذ نع لئسف ءريخلا دوز ديز : لاقف

 ةمجعملاب وهو « بيذعلاب انك اذإ ىتح د ةبلس نع نايفس قي رط نم دمحأ داز (ةازغ ىف ) هلق . لما موي ىلع عم لتقو
 ةثام ) هلق . « تججح انتازغ نم انمجر ايلف » ةبعش نع ناطقلا ىح قيرط نم هلو ء عضوم : رغصم ةدحوملاو

 ليلقلا دحو « امايأ ليلقلاو ةنس ريثكلا فرعيف اهريثكو ةطقللا ليلق نيب هتقرفت ىف ةفبنح ىبال هب لدتسا ( رانيد

 ىف فالخلاو ‹ لوألا بابلا ف فيرعتلا ةدم ىف فالخلا انركذ دقو « ةرشعلا نودام وهو عطقلا بجوب الام هدنع

 ب ىنلا ىلا -ثيمي دابتعاب ةءبار یھ ( اهتدع فرعا لاقف ةءبارلا هلبتأ م ) هل . با وبأ ةعبرأ لبق طقتللا ردقلا



 ۲٤۴۷ - ۲٤۳۹ ١ ثيدحلا

 ةثالث ىردأ الف » ابف لاقو ءائالث , ةطقللا باوبأ لوأ ةيضاملا ةياورلا ىف لاق اذهلو ‹ فيرعتلا رابتعاب ةثلاثو
 هتداعإ نع ىنذي ام كلذ ىف هتاور فالتخا مدقت دقو « ادحاو الوح وأ لاوحأ

 رثاطاسلا ىلإ اشف دی و ةطتالا فارع ند باپ س ١ ١

 رلاخ و رز نع ثعبنلا و ديزي نع ر نع ”نايفس ا اسو ن ار اشو ب ۸

 اهصافعب كارب ”دحأ ءاج ناف « ةنس امف رع : لاق « ةطقالا نع لب ىنلا أس ًايبارعأ نا » هنع هللا ضر

 « اهؤاذحو اهؤاقس. امم ؟ اهو كلام : لاقو “هجو َرممتف لبإلا ةلاض نع ُهلأسو . اهم وتس الو امتاكوو
 و ر i 50 ET هر ر ص

 « كيخأل وأ كل ىه : لاقفتفلا لا نع لاسو . ا ممر اهدي ىتح معد « رجشلا لك اتو ءالل رت

 € بل ذلل وأ

 هنأکو ) لادلا لدب ءارلاب »€ اهعفري 0 ىيمشكلا ةياور ىف ( ناطلسلا ىلا ابعادي مو ةطقالا فرع نم باب ) هلوق

 هعفر اريثكالام ناكناو هف رع اليلق ناک نا » لاقف ريثكلاو ليلقلا نيب ةقرفتلا ىف ىعازوألا لوق در ىلا ةجرتلاب راشأ

 نكوملا نيب ةيمفاشلاو ةيكلاملا ضعبو « لاوضلاو ةطقللا نيب مهضعب قرف من » هفالخ ىلع روم جاو « لالا تاب لإ

 ةيكلاملا ضعب لاقو . امف رعيل نمي وأ ابطعمل ناطاسلا ىلا اهعقدمف نمت ولا ريغ امأو ؛ نموا فرعي : لاقف هريغو

 الداع ناك ناو هل ابعفديال ابطقتلا ناف اهطةتليال نأ لضفالاف رئاج ناطلسلاو نين ومأم موق نيب ةطقللا تناك نإ

 « مدئع حجت اء لمعو طقتللا ریخت زئاج مامإلاو نین ومأم ريغ موق نيب تناک ناو ۰ هل اهعفد ىف ریو كلذكف

 كلذكف الداع ناك نإو

 قاحسإ ىبأ نع ”ليئارسمإ انربخأ ”رضتلا ان ربخأ هاربا "نب احسا شرم ۲۳۹ * تصاب ۲
 ”قاحسإ ىلأ نع لیئارسا اند ح هاجر نب وللا دبع انثدح . مس امهنع هللا ىضر ركب ىلأ نع ءاربلا ىنربخأ لاق

 : لاق ؟ تنأ نمل : تلقف ”همتغ قوس مف ىعارب انآ اذاف تقلطنا » لاق امن هللا ىضر ركب یا نع ءاربلا نع
 د

 ؟ ىل بلاح تنأ له تاقف . معن : لافف ؟ نبا نم كونغ ىف له : ”تلقف - هتف ف اسف - شب رق نم جرا

 ا سن نأ تما مل ¢ رابغلا نم اعرض ع نأ ترا م ¢ همنغ نم داش لقتعاف هتاف 0 ممن لاف

 ىل « ةوادإ لإ ها لوس را ”تلمجت دقو « نبأ نم بنك غ -'ىرغألاب ةيفكى دحإ بارض  اذكع لاقف
 3 00 - 2 مم ن ت

 برشف « هلا لوسراي بردا : تاق هب ”ىنلا ىلإ ”تيهتناف « هلدسأ درب ىتح نمللا ىلع ؛تببحصف « ةقرخ اهذ

 « تيضار ىتح

 ۰۷ 4۳۹۱۷ ۲ ۳۹۰۸ ۰ ۴۹۰۲ ۰ ۴۹۱۰ : ىف هفأرطأ ۲٤۴۹ ثيدحلا ]



 ةطقللا باتك_ ۵ه ۹4

 ةبسانم ىلا جاتحيف هنم لصفلاك وأ بابلا نم امإ ومف رذ ىب ةياور نم طقسو  ةجرت ريغب اذك(باب ) هلق

 ء ةئيدملا ىلإ ةرجهلا ةصق ىف قيدصلا ركب ىبأ نع بزاع نب ءاربلا ةباور نم افرط همف قاس هناف « نيلاحلا ىلع امبنيب

 ثيدحل ةرهاظ ةبسانم كلذ ىف سيل و « ىعارلا عم تدجو ىلا ةاشثلا نبل نم ركب ىبأو 2 ىلا برش هنم ضرغلاو

 ذإ عئاضلا كح ىف هنأ انه نبلل حيربملا نأ ىلا ةراشإلا ةطقالا باوب أل ثيدحلا اذه ةبسانم : رينلا نبا لاق نكل ةطقللا

 ىلعأو « هطاقتلا رفتغا ىذلا طوسلاكو هف « كلهتسم هبرش نع لضافلاف دحاو عاد ىوس ءارحصلا ىف منغلا عم سيل

 نم هيفام خي الو« ها ١ بئذلل وأ كيخال وأ كل ىه د امف لاق دقو ةعمضلا ىف ةطقتلملا ةاشلاك نوكي نأ هلاوحأ

 راك الل ةدحوملا حتفب « نبل نم كمنغ ىف له د هلوقو . امصوصخب ةجرتل هتبسانم رهظت لف كلذ عمو , فلكسلا

 ركب ابأ نأ هخويش ضعب نع لاطب نبا یکحو ؛ نبل تاذ ةاش ىأ ةدحوملا نوكسو ماللا مضي ةياور ضايع یکحو
 دعب عقو اإ ةمينغلا لحو دابجلا نأب باوملا هبقعت و « هل الالح ناكف ىن رح لام هنال نبللا كلذ ذخأ زاجتسا

 مفلا قاس ناكبل و « ال مأ باعت له ىعارلا مهفتسي مل رح لام هنأ ىلع هذخأ ركب وبأ ناك ولو « ةنيدملاب ةرجملا

 _ نأكو « ةمركملا ليبس ىلع تقولا كلذ ىف مدنع فراعتملا ىنمملاب ناكهنكلو : لاق هرسأ وأ ىعارلا لتقو ةمينغ

 هاش نأ ةوبالا تامالع ىف هحرش ءافيقساو ثيدحلا ةيقب ىأيسو « هب سس نم قسب نأ ىعارلل نذأ دق نقلا بحاص

 قح] نع الذانو  ليئارسإ نع ءاجر نب هللا دبع نع ًايلاع ركب ىلأ ثيدح فئصملا قاس : ( هيبذت ) . ىلام هللا

 ءاجر نب هللا دبع ةياور دروأ دقو « هربخأ ءاربلا نأب ةلذانلا ةياورلا ىف قمس] ىبأ حرصت « ليئارسإ نع رضنلا نع

 ةطقالا ىف ءاجر نب هللا دبع قيرط ركذ ىزملا لفغأو « ركب ىبأ لضف » ىف

 ةيقبلاو ةسمخ اهنم قاعملا : اثيدح نيرشعو دحأ ىلع ةعوفرملا ثيداحالا نم ةطقللا باتك لمتشا : ( ةمتاغ )
 راثالا نم هيفو . اهحيرخت ىلع ملم هقفاو ةثال صااخلاو اثيدح رشع ةين ام ىضم امفو هيف اهنم رركملا « ةلوصوم

 لعأ هقاو . ثعبنملا ىلوم ديزل دحاو رثأ



 للاظملا تاع -
 رمويل مرو امن | « نوملاظلا لسي اه ًالئاغ هللا نب ست الو إل ىلاعت هللا لوقو « بطغلاو اظل ىف

 دحاو حمقلاو منقل مسو ر یفار : ( مور ىنف نيءطبم « راصبألا هيف صح

 « هریغل «باتبك » :طقسو  ىلمتسال اذك ( بصغلاو ملاظملا ىف . ملاظملا باتك . ميحرلا نمحرلا هللا مسب ) هلوق
 عضو ملظلاو ؛ قح ريغب ذخأ امل مماو لظي لظ رددم ةبلظم حج ملاظملاو . « ملاظملا ف باب بصغلا باتك» سنللو
 هللا نیت الو : لجو زع هللا لوقو ) هلوق . قح ديغب ںیغلا قح ذخأ بصغلاو « ىعرشلا هعضوم ريغ ىف ءىثلا

 یعقار : مور یعنقم ) هلو ٠ ةيآلا هريغ قاسو ٠ رذ یال اذك ( ماقتنا وذ زيزع -ىلا - نوملاظلا لمعي ارع الفاغ

 هجرخأ دهاجم ريسفت وهو ءمهسوءر ىمفأر د هلوق ىنئيمشكلاو لمتسلل طقس ( دحاو حمقملاو عنقملا ٠ مهسو.ر

 : زجارلا لوقب دهشتساو « زالا » ىف ةديبع وبأ هلاق اذكو ريسفتلاو ةغللا لهأ ريك أ لوق وهو هقيرط نم ىلايرفلا

 اعمطأ ايش رمبأ ان اڪ ااا ىرحم ضا

 عفري نأ : ناهجولا داري نأ لمتحيو « هأطأط اذا عنقأو « هسأر عفر اذإ منقأ لاقي « كرتشم هنأ بلع ىكحو
 ىف اضيأ ةديبع وبأ هركذف «دحاو حمقملاو عنا » هلوق امأو « نيثلا نبا هلت اموضخ الذ هتطأطب مث ني هسأر
 لوق دعاس اذهو « هسسأر عفري مث ردصلا ىف ريصت ىتح نقذلا بذحي نأ هانعم : دازو سي ةروس ريسفت ىف «زاجلا د

 ريغل انه اذه تبث ( نيعرسم : هريغ لاقو < رظنلا ىع دم نيعطبم : دهاجم لاقو ) هلوق « بيترت ريغب هزكل نيتاا نبا

 وبأ هب دارملاف هريغ ريسفت ًانأد اض؛أ ناب رفلا هلصو دهاجم ريسفتو « هدعب ىذلا بابلا ةجرت ىف وه هل عقوو دذ ىبأ

 :نم الك دارملا نوكي نأ لمحو « ةغالا ف فورعملاو ةداتق لوق وهو « هيلع دمشتساو هلاق اذكف اضيأ ةديبع

 ال اورج ىف ءاوه مهتدئفأو ) هلوق هرصبإ عطقبال عوشخو لذ ىف رظنب ىذلا عطوملا : بلع لاقو ؛ نيرمألا

 : ناسح لوقب دوشتساو « زاجيا , ىف اضيأ ةديبع نأ ريسفت وهو ( مل لوقع

 ءاوه بخ فوجب تنأف ىنعنايفس ابأ غلبأ الأ

 مهتدثفأ تعز هانغم : ةفرع نبا لاقو . ةءارجالو ممولق ىف ةوقال ىأ « مارجألا هلغشت مل ىنلا ءالخلا ءاوحلاو
 مهفاوجأ نم

 اغلا صامت تصاب ٠ ١
 4ا r .”دقنأو ). مفرط ام مهملإ دیری ”نيعرسسم هريغ و رظتلا ىعدم ( نيماطمم ) : دهام لاق

 ر وو ,ذلا لوقيف باذملا ر ا موب سائلا راو مل“ لوق ال نوج ىنعي

 ”نيذلا نك اسم ىف متدكحسو . لاور نە كلام لبق نع قا اونو Cı وأ ل ولأ موكل و 20 ب4



  o ۹٦لا باك _

 42 ناك ناو ؛ م“ .تتارركس دقو . لاثمألا * عل برضو مات نیک کل نيبو مقا اولا

 ٠ ( ماقتا وذ ع ا ر مدلعو فات هللا نسحب الف . لابجلا * ةئم لوول

 لگرتلا ىأ نع د دا r رماشه نب دام انربخأ مارا نب اقاحسإ ا

 اوسدخ راقلا ن نوما صلح اذإ » لذ إب ر للا لوسر نع هنع هلا ّىضر ىردلتا دیمس ىبأ نع جانا

 لوخدب مل وا "اذإ تح ءان لا یف مهنيب تناك" ملاظُم ةنوماقتيت «رانلاو ةا نيب ةرطناب

 0 .اينانلا ىف ناک هزم لَا ةنجلا ىف نکنم : مادعأل هديب دي سفن ىذلا وف « ةدجلا

 لكوتملا وبأ انث دح ةداق نع نابعَش انثدح : دمع "نب سنوي لاقو
 ش [ ٠٠۴١ : ىف هفرط _ ۲٤٤١ ثيدحلا ]

 باتک ىف هيلع مجرت هوو دنقلا ةيلسزلا نياك هيف ركأذ « ةمايقلا موب ىنمي ( ملاظملا صاصق باب ) هلوق
 . ام طارصلا فرط انآ رهظي ىذلا « ةرطنقب  هلوقو . كانه هيلع مالكلا ىنأيو « ةمايقلا موب صاصقلا باب » قاقرلا

 . نم نولعافتي ةلمهملا ديدشتب « نوصاقتيف » هلوقو . ةنجاو :طارسلا نيب هريغ نم نوكت نأ لمتميو « ةنجلا لي
 اهدعب نونلا مب ءاوقن اذا ىتح د هلوقو . ضعبب امضعب طاقساو ملاظملا نم مليبام عبتت هب دارملاو ء صاصقلا
 هلوق . صاقتلا اوك أ ىأ .ةلمهملا ديدشتو فاقلاو ةانثملا حتفب «اوصقت » انه لمتسالل عقوو « ةيقنتلا نم فاق

 هركذ ىتآلا رباج ثيدح ىف هلوق ثيدحلا اذهل دمشيو « ضعبب امضي ةضصاق# ماثألا نم اوصلخ ىأ ( اوبذهو )

 قأيسو : ممضعب انه نينمؤألاب دارملاو « ةلظم.هلبق دخلو ةا لخدي نأ ةنجلا لهأ نم دحأل لحال » ديحوتلا ىف
  مدئم نبا صو ( ملا دمع نب سنوي لاقو ) ےل  ىلامت هللا ءاش نا فاقرلا باتكىف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ةيقب
 داؤد نب لع لكوتملا ها لكوتلا كا نهرا معيرصق هب ىراخبلا دارأو « نامالا باتكى
 ةزمه اهدعب لادلا ضب

 ( نيم ىلع هلا "تیک اللات ولوت سا ۲

 لاف قزالل رز رک نب ناوفص نع ةدات ىنث دح لاق مام رح ليعامسإ نب یسوم اشو ۱

 فک : مما وسر تعم نيك : لاقف ار 1011 لا ىضر رع 0 | مم ىثمأ ان ايب »

 : : لوقف «" رتسيو ةفنكح هيلع عنيف نمؤلا ا هللا نإ : لوني رک و هلا لودر ت٤ : لاقف ؟ ىتوحتتلا

 هنأ هست ى ىارو بوند مرر اذإ ىح بر آم + لوف ؛اذك بذ "فرعتأ ءاذك ب ئذ ”فرعنأ

 نوقفاناو للا ةئانسح بانك لطیف ؛ ويلا لق اهنريغأ انأو ءاي ىف كيلع اهسرقس : : لاق تاله

 .« نيالا لع وفا ةن الأ « مهكر ىلع اوبذكن يذلا ءالؤ : دابشألا ”لوقيف
 eM cw. » 4١] : ىف هفارطأ ۲٤٤١ ثيدحلا ]

 م عفت ملا هل ندب ه رمع نبا ثيدح ةيف ركذ ( قيال لطفا تما الأ: ىلاعت هللا لوق باب ) هلق

 ا e بات فد. ھا ا a ة هيلع مالكا ىتأيسو ثيدحلا < هفنك



 ثيدحلا ۲٤٤۲-۲٤4 ` ۹۷

 . ضايع هلق حيبق فيحصت وهو ةانثلا رسكب قممشكلا نع رذ إل عقوو « عيا دنع ءافلاو نونلا حت «هقلكذ

 ىضأ لا ديعس ىبأ يدعم صوصخم «كل اهرفغأ» انه هلوق مومع نأ ىلإ ةراشإلا بصغلا باوبأ ىف هلوخد هجوو

 هلبق بابلا ىف

 "همي الو ملا للا الطبال ساپ <

 تيم نأ 'هربخأ لاس نأ ٍباهش نبا نع ليقع نع ثيل انثدح رریک ب نب ىبح اشو ¬ ۲

 ىف ناكن مو « هن الو هكا كارلا RENE اات هل شر رش نا

 نمو « ةمايقلا تاب رک نم ةيرك هنع هلا ر جرف ر نع جرف نمو « هتجاح ىف هللا ناك هيخأ : ةداح
 ست هس

 « ةمايقلا موي هللا تس سش راس

RAI ۲ثيدحلا ٤٤١ [ 

 نم همحي ملو ةكلملا ىلا هاقلأ اذإ انالف نالف ملسأ : لاقي هلوأ مضب ( هملسي الو لسا لسملا لظيال باب ) هلق

 ةوخأ هذه ( لسملا وخأ للا ) هلوق . < للا لا ءالالا قبل یکن ااا نم لك ف مام رهو یش
 هلوق ٠ ديمملاو غلابلاو دبعلاو رسم لا كلذ ىف كرتشيو ‹ ةوخألا مما امهتيب قاطي نيئيش نيب قافتا لك ناف « مالسالا

 . امف الو هیذۇب نم عم ةكرتيال ىأ « هلي الو لوقو ٠ مارح سلا سلا لظ ناف رمآلا ىم ربخ وه ( هللظيال )

 باس ابودنم نوكحي دقو ابجاو كلذ نوكي دقو « لظلا كرت a تل ا

 ىبأ ثيدح ىف لسلو « هب تز" ةبيص» ىف هللسي الو د ملاس نع ىرخأ قيرط نم ىئاربطلا دازو « لاوحآلا فالتخا
 نمد) هلق ٠٠ « لسم ءاغأ رةحم نأ رشلا نم ”ىرما بسحب » هيفو «فاقلاو ةلمهملاب وهو « هرقح الو » ةريره

 نمو ) هلوق . + هيخأ نوع ىف ديلا كام ديلا نوع ف هاو ٠ لسم دنع ةريره ىبأ ثيدح ىف ( هيخأ ةجاح ىف ناك

 ءار حتف زوحيو ةبركع مج ءارلا ضب تابركو « سفنلا ذخأي ىذلا مغلا وه بركلاو « ةمغ ىأ ( ةبرك لسم نع جرف
 كرت ىضتقيام اذه ىف سيلو « سانلل ىأ' هرهظي لف حيبق ىلع ة ةآر ىأ ( السم رتس نمو ) هلق . امنوكسو تابرك
 نع هتني لف هحصنو هيلع ركنأ اذإ ام ىلع كلذب هيلع ةدابشلا زاوج ىف مالا لمحيو « هنيب و هنيب اف هيلع راكنالا

 ىنلاو ؛ كلذ عنتمب ملرقأو رک احلا ىلإ هجوت ولف ٠ ءىش هنم عقو اذإ تنسي نأب رومأم هنأ اي هب رهاج مث هلعف حیبق

 هعفر الإ و هيلع راكنالا بجيف اهب سبلتلا لصح دق ةيصعم ىف راكنإلاو « تضقن | دق ةيصعم ىف هلع رتسلا نأ رهظي

 *ىواسم ربظأ نم نال ةبيغلا كرت ىلا ةراشإ هيفو « ةبجاولا ةحيصنلا نم لب ةمرحلا ةبيغلا نم سيل و « ك املا ىلإ
 « ةرخألاو ايئدلا ىف هللا هرتس » ىذمرتلا دنع ةريره ىبأ ثيدح ىف ( ةمايقلا موي هللا هرتس ) هل ٠ . هرتسي مل هيخأ

 .هفلح نف نأو « تاعاطلا سنج نم عفت ةازاجلا نأ هيفو , ةفلآلاو رشاعتلا نسحو نواعتلا ىلع ضخ ثيدحلا فو
 عم هل ةصق یف دواد ىلأ يف ةلظنح نب ديوس نع ثيدح هيفو E ٠ ةوخأ دارأو هوخأ انالف نأ

 رجح نب لثاو .

 يرالا حت ه ۵ جام - م



 ملاظملا باتك- (5 0 ۰ 4۸

 اموظَم وأ اظ كاخأ نعأ سس - €

 يو سا نب ركحب ىنأ "نب وڏا هريبع انربخأ يشم انئدح بیش نأ نب نابع او - ۳
 « امواظَم وأ املاظ لاخأ ءرطنأ ه للبي ىنا لاق : لوقي هنع لا ىر كلام ب ”سنأ امس ليرطلا

 [ 1۹۰۲ م ۲٤٤4 : ىف ءافرط  ؟44* ثيدحلا ]

 طم وللا وسر لاق : لاق هنع هللا ضر ښا نع ديم“ نع ریتم انثدح دادس اشو - 4 هلي ع
 زخات : لاق ؟ اظ ٌءرصنن فيكبف « ًامولظت هرطتن اذه « هلا لوسراي : اولاق « امواظتت وأ ًالاظ كاخأ رص »

 « ميدي قوف
 درو ام ىلإ راشأف « رصنلا ظفلب ثيدحلا دروأو « ةناعإلا ظفلب مجرت ( امولظم وأ املاظ كاعأ نعأ باب ) هلوق

 واج نع دييزلا بأ نع  رغصم ميج هرخآو ةلمهملاب وهو  ةيواعم نب جدخ هاور ايف كلذو « هقرط ضعب ىف
 هجولا نم « جرختسملا د ىف يعن وبأ هجرخأو « ىدع نبا هجرخأ ثيدحلا ءامولظم وأ الاظ كاعأ نعأ , اعوف م
 « ناثع نع ارصتتع هدروأ اذك ( امواظم وأ املاظ كاعا رصنا ) هلق . ظفللا اذهب ىراخبلا هنم هجرخأ ىذلا
 هيفو هدحو هللا ديبع نع مشه نع ىرخأ قيرط نم هاركالا ىف ىنأيسو « كانك هنع قرط نم ليعامسالا هجرخأو
 هزجحت : لاق ؟ هرصنأ فيك املاظ ناك اذإ تيأرفأ « امولظم ناكاذإ هرصنأ هللا لوسر اي : لجر لاقف » ةدايزلا نم
 ىرخأ قرط نم لليعامسالا هجرخأو « هدحو هللا ديبع نع مشه نع دمحأ هجرخأ اذكهو ءهرصن كلذ ناف لظلا نع

 ىفو « اولاق د ىراخبلا ىف تقولا ىبأ ةياورىف ( هللا لوسر اي لاق ) ةيناثلا قيزطلا ىف ِهْلوَق . هوحت امهنع ميشه نع
 نع هفك نع هب نک ( هيدي قوف ذخأت لاقف ) هلوق « هتيمست ىلع فقأ ملو « لجر لاقف » هاركالا ىف ىلا ةياورلا

 ديح نعذاعم ةياور ىفو ؛ ةوقااو ءالعتسالاب ذخألا ىلا ةراش] ةيقوفلاب ربعو « لوقلاب فكي مل نإ لعفلاب مظلا
 املاظ ناك نا » هيفو ثيدحلا وحن رباج ثيدح ىف ملسلو « هايإ هرصن كاذف « لظلا نع هفكي لاقف د ليعامسالا دنع
 ءىشلا ةيمسن نم لظلا نم هعنم, ملاظلا رصنل هريسفت و« ةناعإلا .برعلا دنع رصنلا : لاطب نبا لاق < ةرصن هل هناف ههنياف

 هبلظ نع ءرملا عدر هيف لخديف هسفن ىف مولظم ملاظا نأ هانعم : قمبلا لاق « ةغالبلا نجو نم وهو « هيلا لوي امي
 ناكو كلذ نم هعنم الثم انزلا هيلط ةدسفم ليزب كلذ نأ هنظل هسفن بحي نأ ديرب اناسنا ىأر ولف « ىنعمو اسح هسفنل

 نامضلا باب ىف لعفلاككرتلا نأ ىلإ ةراشا هيف :رينملا نبا لاقو . مولظملاو ملاظلا ةروصلا هذه ىف دحناو , هل ارصق كلذ

 هنم دافتسپ بابلا ثيدحل اہبس رباج نع ريبزلا ىبأ قيرط نم هتباور ىف لسم ركذ : ( هيبنت ) . ةريثك عورف هتحنو
 ةياثك ىف ىضلا لضفملا ركذ : ( ةفيطل ) . ىلاعت هللا ءاش نا نيقفانملا ريسفت ىف هركذ ىئأيسو , هعوقو نمز
 هرهاظ كاذب دارأ و« ميم نب ورم نب رنعلا نن بدنج «امواظم وأ اماظ كاغأ رصنا د لاق نم لوأ نأ ءرخافلا »

 : مرعاش لوقي كلذ قو ؛ قو ىلا هرسفام ىلع ال « ةيلهاجلا ةيخح نم ةوداتعا ام وهو
 لظب نيح ىخأ رصفأ ملموقلا لع ملاظ وه و ىخأ رصنأ ل انآ اذإ



 ثيدحلا ۲٤4۹-۲٤٤٥ ( 000 4

 را اع E e ها يضر ویزا نب ذا ت

 2 ا ةباجإو « «_مولظملا رو « ممالسلا درو « سطاعلا تيمشنو ( زئابجلا ءابتاو
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 و

 « هباصأ نيب كّبشو . اضعب ةضعب دب ناينبلاك نمؤملل ن نمل » لاق هي ”ىبلا نع نع

 ضرف نأ ىلع ءانب نيرصانلا ف كلذكو « نيمولظملا ف ماع وهو.« ةياغك ضرف وه ( مولظملا رصن باب ) هلق
 هراكنإ ىلع بترتي ل اذإ هدحو هيلع ةردقلا هل نم ىلع انايحأ نيعتيو ٠ حجارلا وهو عبملا هب بطاخم ةيافكلا

 طرشلاب بايحتسالا لصأ قبو بوجولا طقس ديفيال هنأ هنظ ىلع بلغ وأ لع ولف « ركشا ةدسفم نم دشأ ةدسفم
 عوقو عم رضنلا عقيو . الظ لمفلا نوكب املاء نوكي نأ رصانلا طرشو < ريخت ناتدسفملا تواست ولف « روكذملا
 « هلذبي مل نإ هددهو الظ لامب هيلاط ناسن] دب نم اناسنا ذقنأ نكهعوقو لبق عقب دقو , ةقيقح ذئنيح وهو لظلا

 هركذف عبس نع ىبنلاو عبس مالا ىف ءاربلا ثيدح امهدحأ . نيثيدح هيف فنصملا دروأ مث ريثكو هو دعب عقي دقو
 هلوق انه هنم دوصقملاو « ىلاعت هللا ءاش نا سابللاو بدالا باتك ىف فوتسم هحرش ىلع مالك! ىأيسو ارضتغ
 هللا ءاش نا بدآلا ىف هيلع مالكلا ىتأيسو «ناينبلاكنمؤلل نمؤملا » ىموم ىبأ ثيدح امهيئاث ..« مولظملا رضنو

 عملا ةغيصإ مهضعب دش ىنيسشكلا ةياور ىف ءهضعب دشي » هلوقو . ىلاعت

 ٦ - هركذ لج ماوقل «ملاظلا نم راصتنالا باپ :

 ىغبلا 'مهماصأ اذإ ”نيذلاو . الع اميعت هللا تاكو ملط نع اإ لوتلا نيرا ل اا اب ءل)

 اوَمَع اورذق اذاق ءال ذنب نأ نوهركي اوناك : ميهاربإ لاق .} نوريمتني م

 ىنعي (نيذلاو . لظ نم الإ لوقلا نم ءوسلاب رجلا هللا بحال : هركذ لج هلوقل « ملاظلا نم راصتنالا باب) هلوق

 الإ » هلوق ىف لاق ىدساا قيرط نم ىربطلا ىورق ىلوآلا ةيآلا امأ ( نورصتني مه ىغبلا مهباصأ اذا ) نيذلاو هلوقو
 « ءوسلاب ربحي نأ هل ناف رضتناف « « مِظ نم الإ د دهاجم نعو « مالم هيلع سيلف « لام لثب رصتتاف ىأ « لظ نم

 ىلع امل عنميال نيع ةعفاو ىف اهوزنو : تلق . مهيف لوق نأ هل صخرف هوفيضب مف موقب لزل لجر ىف تلزن هنعو

 ةيناثلا ةيآلا امأو « هملظ نم ىلع وعدي نأ مولظلا صخرف ءاعدلا لوقلا نم رهجلاب دارملا سابع نبا نغو . اهمومع

 نم مهيلع ىغب نم ىنعي لاق ( نورصتني مث ىنبلا مهباصأ اذا نيذلاو ) هلوق ىف اضيأ ىدسلا قيرط نم ىربطلا ىورف

 ةشئاع نع ةورع نع ىميثلا قيرط نم نسح دانساب هجام ناو ىتاسنلا هجرخأ ثيدح بايلا ىفو . اودتعي نأ ريغ

 اهف ىف اهقير فج یح اهتييسف . اهدس یل لاقف ٠ تبأف ب ىنلا اهعدرف « ىنتيسف شحج تنب بنيذ ىلع تلخد » تلاق

 لاذلاب ( اولذّسي كسك سن ا ىأ ( مهاربا لاقو) هلق .< « لابتي هبجو تيأرف



Ni»ملاظملا بانك  

 ريسفت ىف اه ريسفت ىف ةنييع نباو ديح نب دبع هلصو رثالا اذهو « ةانثلا حتقو هلوأ مب وهو لذلا نم ةمجعملا
 ةروكذملا ةبآلا

 : ىلاعت هلوقل ء_مولظملا وذع بيس - ۷
A0 اک ا“ هر م2 2 1  fةق 8 انلا1  

 ةئيس ءازجو . [ ١49 ءاسألا ] ردو وفع ن هلآ ناق ءوس نع اوفا وأ هوفخي وأ ريخ اودبت نإ )

 نمر مهيلعام كلو أف هملظ“ دعب صفا نو .نيلاظلا بحال نإ هللا لص هرجأف مكصأو اف نف ء الشم ةئيس
 2 e تل ۶ ت ا 2
 'نأو . ملأ باذعت مل كئاوأ « 'قملا ريغب ضرألا ىف نوغبيو سانلا نويلظب نيذلا ىلع ليبسلا اع « لين

 ( لبس نم دم ىلإ له نولوقي ةباذملا اًوأر ام نيلاظلا ىرَتو . . . رومألا مَع نملا كلذ نإ رْفغو رص
 ٤۰ - ٤٤ [ ٠ ىروغلا ]

 . اريدق اوفع ناك هللا ناف ءوس نع اوفعت وأ ةوفخت وأ اريخ اودبت نإ : ىلاعت لوقا مولظملا وفع باب ) هلوق
 .رع ىربطلا ةجرخأ ام ىلا ريشي هنأكو ( حلا ابلثم ةئيس ةئيس ءازجو إل ىلامت هلوةو ىأ ( ةئيس ةثيس ءازجو

 ةئيس ةثيس ءازجد ) هلوق ف ىدسلا نع متاح ىبأ نبا یورو « لظ ند ىأ ( ءو نع وفعت وأ إل هلوق ىف ىدسلا

 نسحلا نعو ( هللا ىلع هرجأف حلصأو افع نف إل ىدتمت نأ ريغ نم الشب هتمتش كمتش اذا : لاق € اهلثم

 ىربقملا ديعس نع نالجم قيرط نم دواد وبأو دحأ هجرخأ ثيدح باللا ىو . هبسي نأ دحأ هبس اذا هل صخر

 «هرصن اهم هللا رمأ الإ اهنع افعف ةلظم لظ دبع نمام : ركب ىل لاق كلي ىنلا نأ » ةريره ىبأ نع
 ىف امو < 1

 0 هل مع

 ن للا دبع نع رانيد "نب وللا ”دبع ان ريخأ نوشجالا زيزالا دبع ان دح سوي نب دحأ شرو - 440

 « ةمايقلا موب تاغ اغلا » لاق عليي ىلا نع امهنع هلا يضر رع
 نم دمحأ هاور دقو« ديم ريغ نم ظفللا اذهب رمع نبا ثب دح هيف دروأ ( ةمايقلا موي تالظ لظلا باب ) هلوق

 هجرخأو « لظلاو مايأ» ةيامد قو « لظلا اوقتا سانلا اهيأ ايد هلوأ ىف دازو رمع نبا نع راثد نب براح قيرط

 ثيدح نم سم .هجرخأو . هريغل لظ نم سانلا لظأ براح لاق : هيف دازو هجولا اذه نم « بعشلا ١ ىف قببلا

 لظلا : ىزوجلا نبا لاق « ثيدحلا « حشلا اوقتاو ,ةءايقلا موي تاملظ لظلا ناف لظلا اوقتأ » ظفلب ثيدح لوأ ىف رباج

 ابلاغ عقبال هنآل اهريغ نم دشأ هيف ةيصعملاو ‹ ةفلاخناب برلا ةزرابمو ؛ قحريغب ريغلا لأم ذخأ : نيتيصعم ىلع لمتشي

 ‹ ريتعال ىدملا رونب رانتسا ول هنال بلقلا ةلظ نع لظلا أشني اماو « راصتنالا ىلع ردقي ال ىذلا فيعضلاب الإ

 ايش هملظ هنع ىفيال ثيح ملاظلا لظلا تاءلظ تفنتك١ ىوقتلا ببسب مل لصح ىذلا مهرودب نوقتملا ىعس اذاف

 مولظلا ةوعد نم رذحلاو ءاقنأ الا يصاب - ٩
 1 23 ا 3 8

 ولا دبع نب يح نع كلما قاحسإ نب ءايركز انت دح عيكَو انئدح 'ىسوم نب ىبح اشو - ۸
f 



 اه ۲۹۹ مب هيفا

 وقنا : لاقف ميلا ىلا اذامُم تعب لكي ينا ا ناد امه هلا ”وضر سابع :نبا نع سابع نبا الوم دب بأ نه رقص و

 « باحح ثلا نيبو اهتبب "سيل اهحاف ؛ مولظملا ةوعد

 ارصتخع نیلا ىلا ذاعم ثعب ف شابه نبأ ثيدح هيف ركذ ( مولظملا ةوعد نم رذحلاو ءاقتالا باب ) هلق

 کلا ىخارأ ىف فوتسم هيلع مالک مدق دقو ٠ انه دارملا لع هنم ارصتقم

 ؟ هيام نیب له هل امل لج را دبع ةءاظَم هل تناك رم اپ °
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 انسخ هل ی هو عت رد رادقب وم AF م 7 ا 9 1 د 0 5

 ظ 1 . « هيلع غ هيحاص تائيس ت ذخأ

 دبع وبأ لاق ٠ راق 00 لري ا ل رقما ىعس اإ : سر وأ أ نب ليمامما لاق وللا دبع وبأ لاق

 ناسيك ديعس ىبأ ساو ؛ ديعس ىلأ نب دیس وهو ؛ رشنيل یب لوم وه ةىربقلا ديعسو : هللا
 [ ٠٠۴4 : ىف هفرط  ؟445 ثيدحلا ]

 ىكحو « روهشملا ىلع ماللا سكب ةءلظملا ؟ ( هتيلظم نيبي له هل ابللخ لجرلا دنع ةبلظم هل تناك نم باب ) هلوق
 . اضيأ مضلا ىكح زازقلا نأ ىاطلغم طخب تيأرو « ةيطوقلا نبا هركنأو اهحتف ىرهوجلاو نينلا نباو ةبيتق نبا

 ىلا بهذ نم لوق ىوقي ثيدحلا قالطاو ؛« لوبجلا نم ءاربالا ةمص ىف فالخلا ىلا ةراشإ هيف « نيبو له » هلوقو

 نأ لاطب نبا عزو « اضيأ لمجلا نم ءاربإلا ىلإ ةراشا هيفو « وه كنيبي ملو هللح اذا » باب دعب مجرت دقو « هت
 الو .ه١ الا اراشم ردقلا ةمواعم نوكت نأ ىضتةي « ةملظم » هلوق نال ‹ نييعتلا طارتشال ةجح بابلا ثيدح ىف

 ‹ هقح ردقب هنم ذخأي ىتح ملاظلا نم مولظملا صتقي ثيح ريدقتلا ثيدحلا ىف عقو امن : رينملا نبا لاق ٠ نائف

 قلطأ دقو ؟ ال مأ هردق فرعي نأ طرتشإ له ايندلا ىف هقح مولظملا طقسأ اذا ايف وه امنإ فالخلاو « هيلع قفتم اذهو

 نود اهتبه تمص ةدوجوم نيعلا تناك ناف , مولعملا نيعملا نم ليلحتلا ةمص ىلع عامجالا ماق معن ٠ . ثيدحلا ىف كلذ

 ‹ هيخال ةبلظم هيلع تناك نم ىأ « ىلع ىنعمب ءهل » هلوق ىف ماللا ( هيخآل ةءلظم هل تناک نم ) هلوق . اهنم ءاربإلا

 نأ نإ ديز قيرط نم ىذمرتلاو « «هيخال ةبلظم هدنع تناك نم » ظفلب ىربةملا نع كلام ةياور نم قاقرلا ىف ىتأيسو
 وهو  ءاشألا نم ىأ ( ۔یش وأ هضرع نم ) هلق ٠ « ةلظم هيخأ دنع هل تناكادبع هللا محر » ىربقملا نع ةسيئأ
 نم »د ىدمرتلا ةياور فو ¢ اهوحنو ةمطالا ى ې تاحارجلاو هفانصأب لاملا همف لخديف صاخلا ىلع ماعلا فاطع نم

 نع دعجلا نب . لع ةباور ىف كلذ تبن « ةماقلف موي ىأ ( مددالو دانبد نوكي النأ لبق ) هلوق ٠ «لام وأ ضرع

 « ملاظلا ىلع ىأ ( هيلع لمخ ) ةلظملا بحاص ىأ ( هبحاص تائيس نم ذآ ) هلق . ىليعامسالا دنع بئذ ىبأ نا
 اذه نم قاس حضوأ وهو رخآ هجو نم هأزعم لسم جرخأ دق غرا اذهو “€ هيلع تح رطف 0 كلام ةباور فو



Î fماما باتك  

 لام لک أو اذه مد كففسو اذه متش دقو ىتأيو « ةاكذو مايصو ةالصب ةمايقلا موي ىنأي نم ىتمأ نم سلفملا » هظفلو

 تحرطف ماب اطخ نم ذخأ هيلعام ىضقي نأ لبق هتانسح تينف ناف « هتانس نم اذهو هتانسح نم اذه ىطعبف « اذه

 بقامي امإ هلال ( ىرخأ رزو ةرذاو رز“ الو إل ىلاعت هلوق نيبو اذه نيب ضراعت الو « رانلا ف حرطو هيلع
 ىلاعت هللا لدع هاضتقا ام ىلع تائيسلاب تاسلا تلب وقف « هتیانح لب هنم ةيانج ريغب بقاعي ملو هلظو هلعف ببسب
 یک امل : سيوأ ىبأ نب ليعامسا لاق ) لوق . ىلاعت هللا ءاش نا قاقرلا باتك ىف كلذل دي نم ىنأيس و « هدابع ف
 ىراخيلا ومش نم روكذملا لیعامساو ودور یم مشكلا ةياور ىف اذه تبث ) خا ىرقملا

 وف عوجر الف ولأ نو لح اذإ صاب س١
 ٍنإو ) اهنع هنا ىضر ةشئاع ع نع هيبأ نع 5 ةورع نب ماشه انريخأ رفا دہ انريخأ دع رو ۰

 نأ ديرب اسم رکتس ٤ س ن ل ةأر * هدنع نوكت ”لج رلا : تلاق ( ًاضارعإ و أ ًازوشن املس نم ر ٠ تفاخ ةا

 « كلذ ىف الا هذه تلزنف لح ىف ىنأش نم اا الر

 [ هرج 2 ۲۹۹٤ ٤ ٤٦۰۱ : ىف هفارطأ  ؟٠46 ثيدحلا ]

 اجف وهو 6 هز نم دنع الجم وأ هطرتشإ نم دنع امولعم ىأ ( هيف عوجر الف هللظ نم هللح اذا باب ) هلوق

 أسد امجوز نم علت ىتلا ةصق ىف ةشئاع ثيدح فنصملا دروأ مث . فالخلا هيفف ىت أيس اہف امأو ٠ قافتاب ىنعم
 نم ةمجرتلل هتقباطمو . كرابملا نبا وه هللا ديعو « لتاقم نبا وه هخمش دمحو « ءاسنلا ةروس ريسفت ىف هيلع مالكلا

 درومو « موف قامركلا لاق اذك < كلذكم زال دقع لک هب قحتلي و « هيف عوجرلا حصي الف مزال دقع علخلا نأ ةمج

 لاكشالا عقو مث نف« ءىش یف علخلا نم سياو « ةمسقلا نم اهقح طقست نم ' قح ىف وه اما ةيآلاو ك ثيدحلا

 همت اغلا ةبلظملا نم قحلا طاقسإ لوانتت ةمجرثأ] ناب ريثما نإ هوو ¢ ثردحلل ةّقب اطعم ةمجرتلا تسال : ىدوادلا لاقت

 ىراخبلا نكل : دينملا نبا لاق « هطوقسل ةلظم هب ءافولا مدع نوكي ال ىتح لبقتسملا قحلا طاقسإ اهنومضم ةيالاو
 قابس: | تلق . ىلوأ ققحملا قحلا ىف ذفني نآلف عقوتملا قحلا ىف طاقسالا ذفن اذا لوقي هنأكسف لالدتسالا ىف فطلت

 ىلاعت هللا ءاش نا حاكنلا باتكى اهموي ةأرملا ةبه ىلع مالكلا

 وه ک نيب لو هلأ وأ هل نذأ اذإ ساپ - 5

 "نا ىضر ىدعاس اا دعس نع رانيد نب مزاح ىلأ نع كلام انربخأ فسوب "نب للا هاك عاما

 : مالل لاقق - ءايشألا ورا فو ”مالغ هني نعو - نم برف بارت ب یا ا نا لوسر هنأ هنع

 لوسر ه3 لاق. ًادحأ كنم ىيصنب موال نا لورا هللاوال : مالغلا لافف ؟ ءال ىطعأ نأ ىل ندد

 € هدب ىف اک هلل



 ۱۰۴ ۲٤۵۱ - ٤ ۲٤۵ فيدحلا

 مالکلا تای و « برشلا باتكل وأ ىف مدقت دقو ؛ برشا ىف مالغلا ناذئتسا ىف دعس نب لبس كهدح هيف دروأ ( وه 5
 لبق خابشالا برش ىف نذأ ول مالغلا نأ ةبج نم  اهركن أف نيتلا نبا ىلع تيفخ دقو  هتقباطمو  ةبرشالا ف هيلع ش

 وه ناک ام ردق الو نوبرشب ام ردق لمي ال وهو هقحب عربت دق ناكل نذأ ولف « ةئاذئنسا ةدئاف وه كلذ نآل زاجل
 كلذل دي زم ةبملا باك ىف ىتأيسو « ةيرشب

 ضرألا نم ايش رغ نم نإ اپ - 5
 وزرا دبع "نأ هلل دبع نب ٌةحلط ىنثدح لاق یره“ زا نھ بيعش ان ريخأ نالا وبأ انشر ل ۲ ٠ م ١ 2 م -

 ني "ملغ نم » "لوفي ال لا لوسر تدمس : لاق هنع هللا ىضر ديز نب ديب نأ هرعأ ليك نوار ى ا َش ت ا 2 س س“. ع 2
 « نيضرأ عبس نم ”هقعوط ًاثيش ضرألا

 [ ۳۱۹۸ : ىف هفرط ۔ ۲٤٥۲ ثيدحلا ]

 - - ١ ۶ ٤
 دف ىنثدح : لاق ريثك أ نب یم نع ”نيسح انث دح ثراولا دبع انثدح رم وبأ انشْرَو - ۲۳ 6

 : كاف الع فا ”ىضر شامل يكلف « ةموصخ' سانا نيبو هتيب تناك هنأ هن دح ماس ابأ 9 هاربا نبا
 ميت نمر هقول ضرألا "نم ريش ديف "للك نم » لاق هيي ىنا ناف «ضرألا بيجا لس ابأ
 « نيسضر

 [ ۴۱۹۰ : ىف هفرط _ ۲٤١۴ ثيدحلا ]

 هيبأ نع رملاس نع ةبقح نب ىسوم انت دح كرابلا نب هللا دبع انثدح میھاربا ن لسم اشم - ۰
 عبس ىلإ ممايقلا موي هب فسخ تح ريب ايش ضرألا نم ذخأ نم » مب بلا لاق : لاق هنع هللا ىضر
 يشك ىف ناسارخم سيل ”ثيدحلا اذه : هللا دبع وبأ لاق رماح ىبأ نب رفعج وبأ لاق ئر فلا لاق . « نيضرأ
 ةرصبلاب مييلع ىلمأ , كرابما نبا

 [ 5895 : ىف هفرط 404 ثيدحلا ]

 ہدنسم ىف ىديجلا داز ,ناهلا ىبأ نع دمحأ دنع وه اذكو « فوع نبا ىأ ( هللا دبع نب ةحلط ىنثدح) لوق . كلذ نكميال لاق نمل فالح « ضرألا بصغ ريوصت هيجون ىلإ ريشي ةن أك( ضرالا نم ائيش مظ نم مثل باب ) هلق
 وه ( لبس نب ورع نب نمحرلا دبع ) هلق ٠ « فرع نب نحرلا ديع ىخأ نبا وهو » ثيدحلا اذه ىف رخآ هجو نم
 نبا ةياور ىف لب « هثيدح قرط نم ءىش ىف كلذ رأ لو ايراصنأ ىزملا هبسن دقو « هدج ىلإ بسن دقو « ىتدملا
 نب ورع نب نمحرلا دبع نب كلملا دبع ةرجلاب لتق نميف ىدقاولا ركذ دقو « ىشرق ةنأ ىلع لديام اهركذأس ىنلا قحا
 رشع نم وحلب ةصقلا هذه دعب ةرحلا تناكو , اذه دو هنظأو ىشرقلا ىرماعلا رصف نب دو دبع نب سمح دبع نب لجسم
 يتسن ىف نيعب اتلأ نم ةثالث دانسالا فو . دحاولا ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا حح ىف اذه نمحرلا ديعل سيل و « نيد



 ملاظملا باك - 5 ۱۰6

 او عا راسو لبن TT كثيدحلا اذه هنع مهتياود ف - ىرهزلا باععأ ضعب طقسأ دقو

 ىزهزلا ىنثدح » قحا نبا قيرط نم ةمب زخ نبأ ميحصو ىلعي ىبأو دحآ دئسم ىفو , هسفن ديز نب ديعس نع ةحلط

 ًاديعس نا : : تلاقف لوس نب نمحرلا دبع مهف شيرق نم رفن ىف سيوأ تنب ىورأ ىنتتأ : لاق هللا ديع نب ةحلط نع

 « قيقعلاب هضرأب وهو هيلا انبكرف لاق . هوماكلف هونأت نأ تببحأ دقو . هل سيل ام هضرأ ىلا ىضرأ نم صقنت نأ

 دبع هيف هتل و ديز نب ديعس نم ثيدحلا اذه ممم ةحلط نوكحي نأب نيتياو هرلا نيب عملا نكميو « ثيدحلا ركذف

 نم مدقت دق ( لظ نم ) هلوق ٠ لعأ هللاو هفذح اعرو دنسلا ىف هلخدأ امير ناک كلذلف « لبس نب ورع نب نهرا

 ف ىورأ هتمصاخ » هلأ دعس نع ةورع قيرط نم قلحلا ءدب ىف ىنآيسو ثيدحلا أذه ىف ديعسل ةصق قحا نبا ةياور
 ذخأ هل هنأ ديز نب ديعس ىلع سيوأ تنب ىورأ تعدا ه هجولا اذه نم لسمو « ناورم ىلإ اهل هصقتن 0

 ضعب ىف هتدصاع ىورأ ن نأ د دعس نع ديز نب دمع قيرط نم هلو « كسلا نب ناوم ىلا هتمصافن اهضرأ نم

eنب نسحلاو « هببأ نع نمرلا دبع نب ءالعلا قيرط نم « بسنلا باتنك» ىف رييزللو «  

 ىلع ةنيدملا لاو وهو مىلا نب ناوم سيوأ تنب ىورأ تدعتسا د مزح نا لمت نب ركب ىبأ قيرط نم نايفس
 ءالعلا ةءاور ىفو . هركذف « هضرأ ىف قر يفض لخدأو ؛ قح ذخأ هنا : تلاقو ةرجشلاب هضرأ ىف ديز نب دیعس

 انل لاقف » دازو ةصقلا هذه ىف نمحرلا دبع نب ةبلس ىبأ قيرط نم مك اج لاو نابح نبالو ؛.تعدا ام ديعس كرتف »
 « الظ ضرألا نم اربش ذخأ نم » قلخلا هدب ىف ةورع ةياور ىف (ائيش ضرألا نم) هلوق . « امهنيب اوحلصأ ناورم

 ريكا ركذ هنأكو « هردق ىأ ةيناتحتلا نوكسو فاقلا رسكب وهو « ربش ديق » بابلا ثيداحأ ىناث ةشئاع ثيدح فو

 هناف د ةورع ةياور ىفو . لوبجملا ءانبلا ىلع هلوأ مضب ( هقولغ ) هلق ٠ ديعولا ىف ريثكلاو ليلقلا اسا لا ةداقإ

 زوحيو ءارلا حتفب ( نيضرأ عبس نم ) هلق ٠ « هدلقم هب هاج د ةريرهىبأ ثيدح ىف قزوجلاو ةناوع ىبالو « هقوطي

 اهرصب معأف ةبذاك تناك نا مهللا لاق اديعس نأ » ديز نب دم قيرط نمو « ةورع قيرط نم لسم دازو « امن :اكسا

 اجراخ اهقح اذاف اه”ريفض نع ىذي أف ليس ءاجو لاق د دازو هوحن ركب یو ءالعلا ةياود فو « اهداد ىف اهربق لمجاو

 تطقس اهنأو تنبع اهنا مهلك اورك ذو الا اورظن ىتح سانلاو همم بكرف ناورم ىلا ديعس ءا ‹ ديعس قح نع
 ىلا ةمايقلا ىف اهنم لظام لقن فلكي هنأ هانعم نأ امهدحأ : و هلوق : ىباطخلا لاق « تناف اهرب یف

 نوكتف ىأ نيضرأ عبس ىلا فسخلاب بقاعي هنأ هانعم ىاثلا . ةقيقح قوط هنأ ال « هقنع ىف قوطلاكنوكيو رشح
 هب فسخ » ظفاب تاتا ا ثيدح هدب ۇب اذهو . ىهتنا هقنع ىف اًتوط ةلاحلا كلت ف ضرأ لك
 . ردق مظعي و اقول هقنع ىف هلك لمحي هعيمج لقني نأ دعب نكل «لوألاك هانعم ليقو « نيضرأ عبس ىلا ةمايقلا موي

 ةرم نب ىلعي ثيدح نم نابح نباو ىربطلا ىور دقو , كلذ وعو رفاكلا دلج ظلغ ىف درو اك كلذ عسب ىح هقنع
 ىح ةمايقلا موي هقوطي مع ‹ نيضرأ عبس رخآ غلبي ىح هرفحي نأ هللا هفلك ضرألا نم اريش لظ لجر اأ اعوفرم

 اربش نيملسملا قيرط نم ذخأ نم » اعوفرم ىلسلا ثراحلا نب كح لا نع نسح دانساب ىلعي ىبألو « سانلا نیب ىضقي

 . موي ءاج ارهغب لغ نم قح ىف ةريره ىبأ ثيدح ىف ةاكرلا ىف مدقتام كلذ ريظن و « نيضرأ عبس نم هلمحي ةمايقلا موب ءاج
 عيطتسسي الو اقول هل هلمجي نأ فلكي « هقوطب د هلوقب دارملا نوي نأ  عبارلا هجولا وهو  لمتحيو « هلمح ةمارقلا
 نوكي نا سماؤلا هجولا وهو ب لمتحيو « ةريعش دقعي نأ فلك همانم يف بذكن م تح ىف اج ا؟, كاذب بذعبف كان



 ثيدحلا ۲٤۵۲ -  ۲۲۵٤و٠

 هراط هانمزلأ ) ىلاعت هلوق هنمو ؛ ملا موزل هقنع ىف هل مزال رو.كذملا لظلا نأ هي دارملاو . مثإلا قيوطت قيوطنلا

 هذه بحاصل تافصلا هذه غونتت نأ لمتو  ىوغبلا هححصو ىديدفلا حتفلا وبأ مزج لوالا ءبولابو ( هقنع ىف

 ىور دقو « اهفعضو ةدسفملا ةوق بسحب اذهب ممضعبو اذهب مهضعب بذميف ةيانجلا ذه باحعأ مسقنت وأ ةيانجلا
 هقرسي ضرأ عارذ  ةمايقلا موي هللا دنع لولغلا مظعأ » ىرعشالا كلام ىبأ ثيدح نم نسح دانساب ةبيش ىلأ نبا

 نم هنأو ضرالا بصغ ناكمإو « هتب وقع ظيلغتو بصنلاو لظلا رحت ثيدحلا فو ءنيضرأ عبس نم هقوطيف لجد

 لإ املفسأ كلم اضرأ كلم نم نأو « ديدش ديعو هيف درو ام ةريبكلا نأ ىلع هعرف هنأكو « ىطرقلا هلاق رئابكلا

 اهنطاي كلم ضرألا رهاظ كلم نم نأ هيفو . هاضر ريغب ارتب وأ اب رس اهتحت رفح نم حنم نأ هلو ء ضرألا ىهتنم
 نأ هيفو . هرواح نمي رضي ملام ءاشام رفح اب لري نأ هل نأو « كلذ ريغو نداعمو ةينبأو ةتبا# ةراجح نم هيف اهب
 ابصغ ىلا ٍتيوطتب بصاغلا اذه قح ىف تك ال تقتف ول اهنأل ضعب نم اهضعب قتفي مل ةكارتم عبسلا نيضرالا

 ىلاعت هلوق رهاظ وهو ؛ تاومسلاك قابط عبسلا نيضرآلا نأ هيفو . ىدرادلا كلذ ىلإ راشأ اهتحت امع اهلاصفنال
 بصاغلا قوطي مل كلذك ناك ول هنال ملات ةعبس نيضدأ عبس هلوقب دارملا نإ لاق نمل افالخ (نبلثم ضرألا نمو)
 رظنأا عطق عم الإ و , اهبدسب ناك ام ةفلعتم ةبوقعلا نأ ىلع ىم هلبق ىذلاو وهو . نيا نبا هلاق رخآ ميلف] نم !ربش

 ىثحولا ناويحلا مماب رصقأاو ءارلا نوكسو ةزمملا شنب ىورأ : ( هيبلت ٠) هوركحذ ام نيب مزالت ال كلذ نع

 .: اولاق اوعد اذإ ةئيدملا لهأ ناك : هتياور ىف يبزلا لاق « ىورألا ىممك : اوعد اذإ نولوقي » لثملا فو « دوهشملا .
 نوديري « ىورالا ىممك نولوقي لبجلا لهأ راصف دبعلا لاط مث : لاق. ةصقلا هذه نوديري « ىورأ ىممك هللا هامعأ |

 مها ربا نب دمعو « لعملا وه ( نيسح انئثدح ) هلق . كلذك سيلو ىمعلا ديدش ىمعأ هنونظيو لبجلاب ىذلا شحولا

 ريثكلا عم هتل ريثك ىبأ نب يج سيلدت ةلقب رعشي ام دانسإلا اذه نو ؛ نمحرلا دبع نبا وه ةللس وب أو « ىمينلا وه

 عقوو ٠ مهئامسأ ىلع فقأ مل ( ةموصخ سانأ نيبو ) هلو . ميهارب | نب دم ةطساوب انه هنع ثدحو ؛ ةللس ىبأ نم

 موصخلل نييع عون هيفف ' ضرأ ىف ةموصخ هموق نيبو هنبي ناكو و ظفلب ىحن نع دادش نإ برح قيرط نم لسم

 لخدف م ظفلب رخآ هجو نم قلخلا .ءدب ىف نیسو « لوعفملا فذح ( ةعئاعل ركذف ) هلق . هيف مصاختلا نييعتو
 .( سمج وبأ لاق : ىربرفلا لاق ) هلق ٠ ع نب هللا دبع نبا وه ( لاس نع ) هلوق . , كلذ اهل رك ذف ةشئاع لع ْ

 ىراخبلا نع ةريثك دئاوف باتكلا اذه ىف یر رفلا هنع ركذ دقو ؛ ىراخبلا قارو ىراخبلا متاح ىبأ نب دم وه ْ

 بتنك ىف ناسارخم سيل ) هلوق ٠ هريغل تطقيسو ةثالثلا هخاشم نع رذ أ ةياور ىف ةدئافلا هذه تتبلو « هريغو

 هرافسأ ق ثدحو اباه هنع املحو كانه اهب ثدحو ناسارخب هبتك فنص كرابملا نا نأ ىنعي ( كرابملا نبا
 فذحي ىسخرسلاو ىلمتسلل اذك ( ةرصبلاب مهياع ىلمأ ) هلوق ٠ اهنم اذه هبتك ىف ام ىلع ةدئاز هظفح نم ثيداحأب ٠

 نأ ناسارخب اهب ثدح ىلا هبتكىف سيل هن وک نم مزليال هنأ لعاو . مهيلع هالما : لاقق ىنبسمثكللا هتبئأو ٠ لوعفملا
 ٠ ثيدحلا اذهب هنع ثدح دقو « ناسأ رخي هلع لمح نم ىزورملا دامح نب ميعن ناف , ناسارخب هب ثدح نوكي ال

 نم وهو ةرصبلاب كرابملا نبا نم هعمس امنإ ًاضيأ يعن نوكي نأ لمتحيو . هقيرط نم هحبح ىف ةناوع وبأ هجرخأو

 . حيحصلا بئارغ
 ىرابلا حف « © ج لكم
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 زاج ايش َرَخآَل ناسنإ نذأ اذإ سا - ۴٤

 اًنباصأف رقارعلا لهأ ضعي ىف ةنيدملاب انك : ليج نع ةبعش ان دح PE اشو ل ٠

 للك ا لوسر نإ » لوقف انب رم امهن هلا ىضر رع نبا ناكسف « تلا انقر ربی لا نیا ناكسف « ةنَس

 » ءاخأ كتم 05 را نذأتسي نأ لإ « نارقإلا نع 0

 ] ثيدحلا  _ ۲۲٠١ىف هفارطأ : ۲٤۸۹ ,545٠ « ٠٤٤4٩ [

 الجر "نا » دوعسم ىبأ نع لئاو ىبأ نع شمحألا نع ةناوعت وبأ انن دح نامثلا وبأ شرو - ۹

 ا ةا ”مامط ىل منصا : بيعش وبأ هل لاقف < 0 مالغ "هل ناك بيم وبأ هل لاقي راصنألا نم

 ىبلا لاقف « مدي مل لجر مهبَتف « ماعدف  عوملا كو بدلا هجو ىف َرَسِبأو  ةسخ ساخ ق بلا

 ش ءمن : لاق ؟ ل ندان ءان دق اذه "نإ : كَ

 ءىش ىف ريدقتلاو « ضفاخلا حزن ىلع « ائيش ١ بصف : نيتلا نبا لاق ( زاج ًائيش رخآل ناسن] نذأ اذإ باب ) هلوق

 ' نع ىهنلا ىف رع نبال اههدحأ . نيشردح هيف فاصملا دروأو ( الجر نيعبس هموق ىسو» راتخاو ) ىلاعت هلوقك

 مهقح هنآآل زاج كلذ ىف هل اونذأ ناف « هتقفرب فحم الل لك لا دنع ةرمتب ةرمت نرقي ال نأ هب دارملاو « نارقلا

 باتتكى نوتسم ثيدحلا ىلع مالكلا ىتآيسو ؛ لوبجما ةيه ححصي نم بهذم ىوقي اذهو , هوطقسي نأ مهلف

 ةمعطألا ف هيلع مالكلا ىنأيسو « هل نذأتأ » مي ىنلا هل لاقف « مهعبت ىذلا لجرلاو ماعطلا لمع ىذلا دازجلا ةصق
 « كلن هتبؤر لاح ىف « ىل عنصا » همالغل لاق هنأ ىأ ةيلاح ةلمج ىه < مب ىنلا هجو ىف رضبأو د هيف هلوقو « اض

 طبخو « هانم وهو عبت نم لعتفا وه : نيتلا نبا لاق ‹ ءاتلا دیدشتب « انعبتا اذه نإ لاقف لجر مهعبتف » هلوقو

 بقعت ىف نيتلا نبا لاطأو « مقل ىأ مهعبتو « انعم راس انمبتا ىنعم : لاقف عطق ةزمه اهنأ هنظل انه ىدوادلا

 ١6 'ىلاعت هللا لوق بيساب ]4 ١" ماصخلا ذلأ وهو : [ ةرقبلا (

 ىنلا نع اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةكيلُم بأ نبا نع عرج نبا نع رمصاع وبأ نيرو ۷

 ( ميلا ةلألا "للا ىلإ لاجرلا ضقبأ نإ » لاف و

 [ ۷۱۸۸ < 465 : ىف ءافرط _ ۲٤٥۷ ثيدحلا ]

 اهو نيديدللا نم قتشم « لادجلا ىأ ددللا ديدشلا دالا ( ماصخلا دلأ وهو : ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 ثيدح هيف دروأو . هانعم ىف كلذ .ريغ ليقو « یوق ةموصخلا ىف ذخأ بناج ىأ نم هنأ ىنعملاو « قنعلا احفص

 يف قوتسم ىتأيسو « ةموصخلا ديدعلا ىأ ةلمهما رسكو ةمجعملا حتفب ءمصخلا دلآلا لاجرلا ضغبأ نا » ةشئاع .



 ىلاعت هللا ءاش نإ ةرقبلأ ةروس ريسفت

 همی وهو لطاب ىف مماخ نم من اپ ۱٦

 : لاق بابش نبا نع حلاص نع دعس "نب ارا یت لح لاق هللا دبع نب يزعل "دبع انعم 5-5 ۸

 ليلو ىنلا جوز امنع هللا ”ىضر ةملس مآ اهمأ “ا ريخأ ةاس أ تاب بيز نأ ري زا نب ور يفر خأ

 ىنينأي هنإو « رشب - لاد ميل رغ « هترجح ۽ 5 ا 8 هنأ » قي را ر لوسر نع اهم ريخأ

 ”قح هل ”تبضق نف « كاذب هل ىؤقأف قدص 2 0 e س

 ]¥140 ¢ VIAN ¢ ¥11۹ AY عك : ىف 5 - 4 لاا

 نم غلبأ نوكي نأ مكنععب لملف » ةملس مأ سور لا
 ماكحألا باتك ىف فوتسم هيلع مالكلا!ىقايسو « هب مجرت ايف رهاظ وهو <« رانلا نم ةعطق ىه ام إف » هيفو « ضعب

 ىلاعت هللا ءاش نإ

 935 و اپ ۷

 نھ نب هللا دبع نع ”ناملس نع ت ةبعش نع رفعج "نب هد انءريخ E نب رشب اشو ۹

 هيف تناكو 1 اقا ناک یف نکن ت عبرأ د لاق زب یبا نع اسهنع هللا ضر ور نب را دبع نع یتورسم

 هلى
 دهاع اذإو < "فاغأ عو اذإو «بّذكث ّدح اذإ : اعد یتح قاتلا نم خفف تناك برأ ( نم ةلصخ

 0 0 مصاخ اذإو« ردغ

 ةفص ىف ور نب هللا دبع ثيدح هيف دروأ , هم وأ رج مصاخ اذإ نم مذ ىأ ( رج مصاخ اذإ باب ) هلق

 ناميإلا باتك ىف هحرش مدقت دقو ء رج مداخ اذإو » هيفو « نيقفانمل

 هلاظ لام جَو اذإ مولظملا صاصق اپ -- 4

 [ لسنا ^[ رات لا ارام ميكا نإو ) أرقو « هماقي : نری ”نبا لاقو

 ابنع هللا يضر ةا نأ ءور ىنثادح ةكرعألا رع یک ارا نامل وبأ اشو ٠۰

 نأ جرح < لع لېف كيم لجر نايفس ابأ نإ للا لوسراي : تلاقف ةعيبر نب ةبتع تنب دنه تءاج » تلاق

 « فورملاب مهييلعت نأ كيلع جال: لاقف ؟ انآ ايع هل ىذلا نم موطأ

 ن e 5 رع ريکا ىلأ نع ديزي ی “ر لاق ثيللا انمدح ”فسوب ن رطل دبع اشو ı~ ىلا



 موقب مز نإ : ال لاقف ؟ هيف رت اف ؛ اننورقيلال موق لف اندمبت كنإ : فك نل انت » لاق رماه
 « فيضلا “قح مهم اوذ وزي مل نآف ءاولبفاق فيضال ىخبني ام کل ساف

 ] 1۱۴۷ : ىف هفزط ۲٤۹۱ ثيدحلا ]

 ضو ؟ اح كح ريغب ولو هل ىذلا ردقب هنم ذخأ له ىأ ( هملاظ لام دجو اذإ مولظملا صاصق باب ) هلق

 حيجرتلا ىف هتداع ىلع نيديس نبا رثأ دروأ اذهلو , هرايتخا ىلإ فنصملا منج دقو رغاظلا ةلأسمب ةفورمملا ةلأسملا

 متبفاع نإو ) نيريس نبا ىأ ( أر قو ) هصصاقي هلصأو « ديدعتلاب وه ( هصاقي نيريس نا لاتو ) هلو ٠ راثالاب

 اًديش كنم دحأ ذخأ نا د ظفلب هنع ءاذحلا دلاخ قيرط نم هريسفت ىف ديمح ندبغ هلصو اذهو ؛ ةيآلا ( اوبقامف
 اهل شلي ىنلا نذا » ةيفو ةبتع تنب دنه ةصق ىف ةشئاع ثيدح امهدحأ : نيثيدح فئصملا هيف دروأ مث . هلثم نفع

 نا لاق « ىلاعت هللا ءاش نإ تاةفنلا باتكىف قوتسم هيلع مالكلا ىتأيسو ؛ اهتجاح ردقب اهجوز لام نم ذخالاب

 لجر ) هيف هلوق ٠ هقح ردق هدحج وأ هفوي مل نم لام نم قحلا:بحاص ذخأ زاوج ىلع لاذ دنه كيدح : لاطب

 هديقو ‹ فيفختلاو حتفلاب ناقتالا لهآ نم ريثكة ياور ىفو لاق « ضايع هلاق رثكالا ديدعتلاو يللا سكب (كیس
 رسكلا نيثدحلا دنع دوهشملاو « فيفختلاو حتفلا ةغللا بنك ىف روبشملا : ريالا نبا لاقو « نيوجولاب مهضعب

 نع ) هلوق  بیبح ىبأ نبأ وه ( ديزي ىنثدح) هلوق : ماع نب ةبقع ثيدح امهيناث . لعأ هللاو ديدشتلاو
 حتفب ( اننورقيال ) هلوق ٠ نويرصم هلكدانسالاو « ةثلثملاب درم همساو رشلا دض ةيناتحتلاو ةمجعملاب ( ريخلا ىلأ

 « اهددش نم مبنمو ةدحاو نونب « انورقيال < ةعركحو ليصالا ةياود ىف عقوو « فاقلا نوكسو هلوأ

 ( فيضلا قح مهنم اوذغن ©) اوبآ ناف هلق قحلا نم مهيلع انل ام نيدؤي مالو اًنوفيضي م الف ١ یذمرتللو

 لوزتملا ناو « بجاو فيضلا ىرق نأ ثيدحلا اذه رهاظو ؛ محلا نم ی يني اذخ ١» نيشكاا ةياور ىف

 ؛ ىرقلا نود ىداوبلا لهأب دمحأ هصخو « اقاطم ثلا هب لاك « رمق هنم تذخأ ةفايضلا نم عنتما ول هيلع
 اوفلتخا مث , نيرطضملا ىلع هلمح اهدحأ ةيوجأب بابلا ٌثيدح نع اًوباجأو .« ةدكؤم ةنس ةفايضلا : روبجلا لاتو

 ىلع لوح هنأ ىلإ ىذمرتلا ذاشأو .. ةطقلا بازبأ- رخاوأ ىف هناي مدقت دقو ؟ال مأ ضوبلا رطضملا مزاي له

 كثيدحلا ضعب ىف كلذ وحن. یورو لاق . اهركهنم .هذخأي .نأ هلف ماعطلا بحاص عنتماف اجاتحم ءارشلا بلط نم

 ىلع لديو « كلذ خس حوتفلا تحتف الف « ةبجاو ةاعاوملا تناكو مالسالا لوأ ىف ناك كلذ نأ اناث . ارسفم

 « ةبجاو ال لضفت ةزئاجلاو «ةلبيلو موي ةتزئاجو د 'فيضلا قح ىف لسم دنع يرش ىبأ ثيدح ىف هلوق هخسن
 بركي دعم نب .مادقملا ثيدح فو « ةفايضلا لصأ ال ةليللاو ويلا مام" لضفتلاب داري نأ لاتحال فيعض اذهو

 هعرز نم هثليل ىرقب ذخأي ىتح ملسم لك ىلع قح هرصذ ناف ام و فلا حبصأف اموق فاض لجو انآ اعوفرم

 نيثوعبملا لاملاب صوصخ هنأ اللا . ءىشب هنم رفظي ملاذإ اف ىلع لوم وهو « ذواد وبأ هجرخأ « هلامو
 مه مايقال هلال هنولوتي ىنلا مهلمع ةلباقم ىف ماد مهلا توعبملا ىلع ٍناكف ۽ مامإلا ةبج نم تاقدصلا ضبقل

 قالطمالا حرش امطو « اولش مل لاف ١» ىراخبلا حي نم ةلوادتملا خسنلا ف (1)



 ۱۰% ٤ ۹۲ د ۲۹۰ تیادا

 يلاملا قازرأف: مويا امأف + لام تنب نيدلسلل نكي مل ذإ نامزلا كلذ ف اذه ناكو : لاق « ىباطخلا ءاكح كلذب الإ
 كنا ه هلوق هل لديو لاق «ةصاخ نارحت لمآ ىلع ةفايضلا ىف فو وبأ" بهذ اذه وحن ىلإ و لاق ؛ لاملا تيب نم
 نيج. ع : طرش دقو « ةمذلا لهأب صاخ هنأ اهعبار . « موقب ' رمت انا » ىذمرتلا ةياور ف نآب بقعتو « انتثمب
 كلذأ ةجح الو < صاخ ليلد ىلإ جاتحي صيصخت هنأب بقعتو « مهب لزن نم ةفايض ماشلا ىراصن ىلع ةيزجلا برض
 ىرذاملا کو ,دذوخأملا ليوأت اهسصاخ . ىووتلا كلذ ىلإ راشأ « ةبقع لاوس نامز نع رخأتم هلال رع هعنص امف
 . مهببع سانلل اوركذتو کدنسلاب مهضارعأ نم ا وذخأت نأ كد نأ دارملا نأ ةيكلاملا نم نسحلا ىبأ خيشلا نع
 ؛ لوألا ةوجألا ىوقأو , هلعف ىلإ ال هكرت ىلإ عرشلا ف بدن بيعلا ركذو ضرعلا نم ذخألا نأب ىرذاملا هبقعتو
 نوكي نأك ىضاقلاب قحلا ليصحت نكمي مل اذإ ايف ذخألا زاوحي مزج.« ىعفاشلا لاق امبو رفظلا ةلأسم ىلع هب لدتساو
 یف دهتحجيو هدحي مل نإ هردقب هريغ ذخأو هب رفظ نإ هذخأ هدنع زوجيف سنجلا دوج دنع هل نيب الو اركسشم هم رغ
 ةيكلاملا دنعو ء اضيأ زاوج لا ةيعفاشلا شك أ دنع حصاألاف ىضاقلاب قحلا ليصحت نكمأ ناف « فيحب الو ميوقتلا
 لاومألا ىف زاوجلا لح نأ ىلع اوقفتاو « فيحلا نم هيف ىئخي امل موقتملا نود "لثملا ىف ةيفنحلا هزوجو « فالحلا
 ىلإ هتيسكح ةلئاغاا نمأ اذإ ام ًاضيأ لاومألا ىف زاوجلا لحو , كلذ ىف لئاوغلا ةرثكل ةيندبلا تابوقعلا ىف ال
 كلذ وحنو ةقرمللا

 افا لب ةقيقس ىف هبامصأ و كلي وللا سلو ٠ قئئاقسلا ىف ءاجام اپ - ۹
 نا نع سا وی ىلر يخأو كلام ىئدح لاق بهو نبا یت دح لاق ناهاس نب يع اشو - 4

 ”نيح لاق مهنع 61 یر ريع نعد ”هريخأ اع نا "نأ 0 ن نا دبع نب رشا ديب ىف خأ ٍباهش

 ةفوقس ىف ماش ءانب قانا : ركب یال اقف  ةدعاس ىبب ةفيقس یف اوممتجا راصنألا نإ : تكي هين هللا فوت
 « ةدعاس ىب

[VY CAA: CAY < CN < PAYA نب > فلل ىف هفارطأ 43 ثيدحلا [ 

 هنأكو : رادلا بناحي ترناحلا وأ طابالاك ل لظملا ناكملا ىهو ةفيقس عمج ( فئاقساا ىف ءاجأم باب ) هلق
 . ةراملا رضي مل اذإ زئاج الظتسم وأ اطاباس رادلا بحاص ذاختا نأو « زئاج ةماعلا هنكمألا ىف سولجلا نأ ىلإ راشأ
 ىف ةب رشألا ىف فلؤملا هدنسأ دعس نب ليهسل ثيدح نم فرط وه ( ةدعاس ىنب ةفيقس ىف هب ىنلا سلجد ) هلق
 ةفيقسلا ف سلج كي هنأ  رمع ثيدح ىمي - ثيدحلا ىف سيل : لاقف ىليعامسالا ىلع كلذ نخو  ثيدح ءانثأ
 نمعنع عوفرملا ثيدحلا ىلع رصتقاو هيلا ترشأ ىذلا قلعملا ثيدحلا فذح هنأ كلذ نع هتلفغ ف ببسلاو . ىهتتا
 حرصملا ثيدحلا ركذ مث « فئاقسلا ىف ءاج ام مجرتامنإو هيَ 5 سولحي مجرتي مل ىراخبلا نأ عم « لوصوملا
 نأكف « الوصوم هدروأو ابف اوسلج ةباحصلا نأ هيف ىذلا ثيدسحلاب مث ء اقلعم هدروأو هِي ىنلا سولي
 . ءاهيف قوعمتحي اوناكةدعاس ىب ةفيقسو ؛ قلعم ثيدح هنأ ال ىراخبلا مالك نم « سلجو ه هلو نأ نظ ليعامسالا
 عدلي نبا ىأ ( سنوي ىنريخأو كلام ىتئدح ) لق . مدنع اف مهعم یب ىنلا سلجو « مهني ةكرتشم تناكو



 ملاظملا باتك- 5 ۱1۰ ٠ ٠

 ثيدحتلا نيب ةقرفتلا ىلع ًاصيرح بهو نبا ناكو « باش نبا نع بهو نبال هاور امہنم الک نأ ىنعي « بابش نبا
 ةفيقس ىف اوعمتجا رامنألا نا ) هلق . رصع, كلذ لع حلطصا نم لوأ هلا لاقيو « حالطصالل ةاارم رابخإلاو

 هحرش قوتسأو هلوطب دودحلا باتك ىو ةرجهلا ىف ىأيسو « قيدصلا ركب ىبأ ةعبب ةصق نم رمت وه ( ةدعاس ىنب
 : قامركلا لاقو « ةروكذملا ةفيقسلا ف سولجلا لع اورمتسا ةباحصلا نأ هنم ضرغلاو ؛ ىلاعت هلا ءاش نإ كانه

 0 اءلظ سيل ةماعلا ةفيقسلا ىف سولجلا نأ ةمجرتلل ثيدحلا ةقباطم

 مرادج ىف ةبشغ زرغي نأ راج راج منك ال اپ ب ۰

 هللا ىضر ةريره ىبأ نع جرعألا نع باهش نبا نع كام نع ةلسم نب ولا دبع او ۴

 کارا ىلام : ةريره وبأ ”لوقي مث . هرادج ىف ةبشخ زرغي نأ هّراج راج منعال » لاق ع قا لوسر نأ هنع

 « كف انك أ نيب اهب "نيم رأل لاو ؟ نيضرعم اع

 1 [هتكق ‹ ۰۹۲۷ : ىف هقرط ۲٤۹۴ ثيدحلا]

 هريغل و « ةبشحلا دارفإ ىلع نيونتلاب رذ إال اذنك( هرادج ىف ةبشخ زرغي نأ هراج راج عنم ال باب ) هل

 دارملا نآل دحاو ىعملاو « أطوملا » ىف ناظفللا ىور . رلا دبع نبا لاق« بابلا ثيدح ىف ىذلا وهو عملا ةغيصب

 ةبشحلا مأ نأ رابتعاب فاتخي دق ىنعلاف الإو « نيتياورلا نيب عمجلل نيعتي ىذلا اذهو . ىبتتا سنجلا دحاولاب

 هوور مهنأ خياشملا نم ةعاج نع ىواحطلا ىورو « ريثكحلا بشخلا فالي راجلا ةعاسم ىف فأ ةدحاولا

 فالتخا نم هت ركذ امو « ىواحطلا الإ عمجلاب هنولوقي مهلك سانلا : لاقف ديعس نب ىنغلا دبع كلذ ركتنأو « دارفإلاب

 . هاجتا هلف ىواحطلا مهنع ىور نيذلاك سانلا نم اصاخ دارأ نإ الإ ديعس نب ىنغلا دبع ىلع درب حيحصلا ىف ةاورلا

 رشب لاقو « ىرهزلا لدب « دانزلا ىبأ نعد كلام نع دلخع نب دلاخ لاتو « أطوملا د یف اذك ( باہش نبا نع ) هلوق

 نع رمعمو كلام نع فسوي نب ماشه هقفاوو « جرعألا لدب « ةبلس ىبأ نع ىرهزلا نع » كلام نع ورع نبا

 ماشه هاور : « للملا » ىف لاتو . لوألا كلام نع ظوفحلا : لاقو « بئارغلا ١ ىف ىنطقدادلا هاورو « ىرهزلا

 ىبأ نا لاقو « ىرهزلا نع ليقع لاق اذكو « جرعألا لدب « بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا نع » رمعم نع ىتاوتسدلا

 نبا مزج كلذبو جرعألا نع ىرهزلا نع ظوفحلاو جرعألا لدب « نمحرلا دبع نب ديمح نع ىرهزلا نعو ةصفح

 « ال » نأ ىلع مزجلاب ( عنمب الو ) هلوق ٠ عيملا نع ىرهزلا دنع نوكي نأ لمتحي هنأ ىلإ راشأ مث ء اضيأ لا دبع ٠

 . مزجلا ةياور ديت ىهو ديكوتلا نون ةدايزب « نعنعال » دحالو « ىهنلا نسمي رخ هنأ ىلع مفرلاب دن الو « ةيهان

 ءاوس زاج هيلع هعذج عضب نأ دارأف راج هلو دحاول ناك اذإ رادجلا نأ ىلع هب لدتسا ( خلا هراج داج) هلوق

 ىعفاشلاو ةيكلاملا نم بيبح نباو ثددحلا لهآ نم امهريغو قمعإو دحآ لاق هبو ربجأ عنتما ناف « ال مآ كلاملا نأ

 ىف رمال اواحو « ةيفنحلا لوق وهو ربي مل عنتما ناف كلاملا نذإ طارتشا امهربشأ نالوق ديدجلا ىف هنعو ؛ مدقلا ىف

 اک رظن هيفو هاضرب الإ لسملا لام ميرحت ىلع ةلادلا ثيداحألا نيبو هنيب امج هيزنتلا ىلع ىهنلاو بدنلا ىلع ثيدحلا

 ناسلا ىف دجن مل: قييبلا لاق  ىطيوبلا ىف هصن وهو ميدقلا لوقلاب ىعفاشلا نع لا دبع نباو ىذمرتلا مزجو « ىتأيس

 دارملاب ملعأ وهو « هرهاظ ىلع ىوارلا هلمح دقو « ابصخن نأ ركتتسي ال تامومعالإ ىلا اذه ضرامي ام ةا



N ۲٤۹۳ ثيدحلا 

 (اء) هل ‹ مېسوءد اؤطأط كلذب ةر ره وبأ مدح املف د دحالو « مهسوءر !وسکنف د دواد ىفأ دنع ةنييع
 * كيف ةلاقملا هذه نمشال ىأ«< انقل , دواد ىبأ ةياود ىف ( اهتيمرأل ) هلوق . ةلاقملا هذه نع وأ ةئسلا هذه نع ىأ
 . دبع نبا لاق ( مناتكأ نيب ) هلق . هتلفغ نم ظقيتسيل هيفتك نيب *ىثلاب ناسنإلا برضي اک اهب کنعرقالو
 : ىباطخلا لاق « بناجلا وهو امحتفب فنك عج نونلاب فانكالاو . نونلابو ةائثملب « أطوملا » ىف هانيود : دبا
 ء ةغلابملا كلذب دارأو لاق , نيهراك باقر ىلع ةبشخلا ىأ المجال نيضار هب اولمعتو كسلا اذه اولبقت مل نإ هانعم
 عقو دقو « ةنيدملا ةرمإ لي ناك نيح ةررره ىبأ نم عقو كلذ نإ : لاقو هريغل امبت نيمرحلا مامإ مزج ليوأتلا اذمبو
 بلبملا لدتساو « مدقتملا ليوأتلا حجري اذهو « متهرك ناو منيعأ نيب ام نيمرآل » رخآ هجو نم ريلا دبع نبا دنع
 هيلا بهذ ام فالخ ىلع رصعلا كلذ ىف ناكلمملا نأب « نيضرعم ابنع مادأ ىلام » ةزيره ىبأ لوقب ةيكلاملا نم
 هب مهثدح نيح ةريره ىبأ نع اوضرعأ الو هليوأت ةباحصاا ليج امل بوجولا ىلع ناكول نال : لاق « ةريره وبأ
 ىلع كلذ ىف مآلا اوامح مهنأ ىلع لدف ةضيرفلا هذه لبج مييلع زاج امل هفالخب مدنع ررقت دق كلا نأ الولف
 ملو « كحلا مهلثم لهجيال اددع اوناك مهنأو ةبامص اوناك نيضرعملا نأ هل نبأ نم ىردأ امو . ینا بابحتسالا
 ءابقف وأ ةباحص اوناكولف الإو  نيعتملا وه كلذ لب « ءارقف ريغ اوناككلذب ةريره وبأ مهيطاخ نيذلا نوكي نآزوحيال
 |وناكر ع رضع لهأ رثكأ .نآل « بلبملا ىوعد نم ىلوأ انه قافتالا ىوعدو . ىهتنا كلذ ىلع مہم انافتا ناكف هرضع لهأ نم دحأ هفلاخي ملو هب ىضق ربع نأب بوجولاب لوقلا ميدقلا ىف ىعفاشلا ىوق دقو . كلذب مههجاو ام
 ضعب ىف نا ورم نع ةباين ةنيدملا ةرم] للي ناك ام ةريره وبأو « هتيالو لوطل ةرشننم هماكحأ بلاخو « ةباحص
 ةءلسم نب دم لأس ةفيلخ نب كاحضلا نأ حيمص دنسب هنع وه هاورو كلام هجرخأ ام ىلإ ىفاشلا راشأو « نايحألا
 ولو هب نر# هللإو : لا هاف لاذ ل رع هملكف ١ عنتماف ؛ ةيلسم نب دم ضرأ یف هب رميف هل اجيلخ قوس نأ
 ىفو . هضرأو هداج راد نم هب عافتنالا ىلإ راجلا جاتحيام لك ىلإ هادعو هرهاظ ىلع مالا رمع لمخ « كنطب ىلع
 ةريغملا ىنب نم نيوخأ نأ ةبلس نب ةمركع قيرط نم قهسبلاو هجام نبأ ىرر دقف "ظن هفالخ ىلع لمعلا يوغد
 نأ دش : اولاقن راصنالا نم ريثك لاجرو ةبداج نب عج لبقأف « ابشخ هرادج ىف دحأ زرغ نإ امهدحأ قتعأ
 انا وطسا لمجاف « تفلح دقو ىلع كل ىضقم كنأ تدلع دق ىخأ اي : رخآلا لاقف ؛ ثيدحلا . . لاق مَ هللا لوسد
 نيمب اتلا دحأ ةدعج نب ىح نع هقيرط نم قجبلاو هدنسم ىف نحس نبأ ىودو ٠ كيشخ هيلع لمجاف ىرادج نود
 لوسر نع نوئدحي راصنالا نم تنش نم اذاف « هعنف هنذا ريغب هبحاص رادج ىلع ةبشخ عضي نأ لجد دارأ : لاق
 ًادنتسم كلذ ىف راجلا ناذئتسا مدقت اذا ام بوجولا مهضعإ ديقو . كلذ ىلع دب+ « هعنعإ نأ هان هنأ ړل هلل
 ن نحرلا دبع نع دحأو ًاضيأ ليقعو دواد ىبأ دنع ةنييع نبا ةياور ف وهو , هقرط ضعب ىف نذالا ركذ ىلا
 قيرط نم ةناوع ىل اذكو ٠ كلام نع ثلا قيرط نم نابح نال اذكو « هراج هلأس نم » كلام نع ىدبم
 ىلع هرادج ىف ريمضلا لمح نم ممهو « ةريره ىلأ نع ةم ركع قيرط نم رازبلا هجرخأ و « ىرهزلا نع دعس نب دايز
 « هدعل قخم الو الثم ءوضلا عنم ةېج نم هب ررت ولو هسفن رادج ىلع هعذج عض نأ هعنعال ىأ عذجلا بحاص
 اذهل نل رظن لاق ايفو « لوصألا لهآ رثكأ هدر دقو « ربخلا ىنعم ىف ثلاث لوق ثادحإ هنأ نیلا نبأ هبقعت دقو
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١ Nملاظملا باتك-  

 نأ هب لاق نم دنع بوجولا لعو . ملعأ هللاو طق دارملا هنأ ال ىهنلا مومع نم دافتسي ام اذه : لوقب نأ لئاقلا
 عضو ىف جاتحي نأ نيب قرف الو « كلاملا ةجاح ىلع مدقي الو كلاملا هب ررضتيام هيلع عضب الو داجلا هيلا جاتحي
 رادجلا ىوقيو حتفنملا دسي عذجلا سأر نآل ءال وأ رادجلا بقت ىلإ عذجلا

 ٍقارطلا ىف رجلا بص ساپ - ١

 نع تبان انہ دح دیز نب دام انثدح اقع ان ريخأ ى وبأ مبحرلا دبع ب دغ نح - 4

 لا لوسر اف « خيضتلا ذئموب مرح ناكو « ةحلط ىبأ ل زم ىف موقلا قاس تاک هنع لا يضر سنأ |

iاتق رف "تدرك ¢ اق رهأف جرخأ ٠ ةحلط وأ یل لاقف لاق . ا دق را "نإ الأ : ىداني دانم ا  ¢ 

 نيذلا ىلع سيل )ل هللا ”لزنأف . مهنروطب ىف یهو موق ىلتق دق : موقلا ضعب لاقف . ةنيدملا ككس ىف تر 1

 « ةبآلا ( اوممط ايف انج تاملاصلا اوامعو اونَمآ
 Ye] ¢ هتك[ eT: CC هدزلا 2 همم هولا مهلل > 4516 01۷£ : ىف هفارطأ  ؟تع ثيدحلا ]

 ةدسفملا نم ىوقأ نوكت ةدسفم ةلازإل اي رط كلذ نيعت اذا . ةكرتشملا ىأ ( قيرطاا ىف رخلا بص باب ) هلق

 ىراخبلا خويش رابك نم نافع هخمشو « ةقعاصب فورعملا وه ( ميحرلا دبع نب دمت انثدح ) هلوق . اصب ةلصاحلا

 باك ىف مهنم فرع نم ةيمست ينأيس ( موقلا قاس تنك ) هلق . ةطساوب حيحصلا ىف هنع ثدحي ام رثكأو
 هريدقت فذح قايسلا فو « اهقرط ىأ ( ةنيدملا ككس ىف ترجل ) وق . ىلامت هللا ءاش نإ هيلع مالكلا عم ةبرشالا
 اهل : بلبملا لاق . ةدئاملا ريسفت ىف كلذل نايب ديم ىفأيسو ‹ ترج تقيدأف اہتقاراب کلب ىنلا ماف رل

 قيرطلا ف امصب ىذأتلا نم ةحلصملا ىف حجرأ كلذو « اهكرت رہشیلو اهضفرب نالعإلل قيرطلا ىف رخلا تبص

 تادّمصلا ىلع سالجلاو ء اهيذ سولجل او رولا ةينفأ بص - 79

 نآرفلا أرقيو هيف لصي مراد مانفب ًادجسم ركب وبأ ىتباف : ةشئاءكلاق

 كم ذئموي وكلم ؟ىنلاو <« هنم نوبحمي مؤانبأو نيكرشلا هاسن هيلع فقتي

 وناسي نيداطع نع لأ نب ریز نع رسم نب صفح رع بأ انثكدح اضف نب داعم اشو 8 ١
 ٤ ااا ولاقق . تافرطلا لع نع ولج لاو ک اإ » لاق او ينلا نع هنع هللا ىضر "ىردخلا ديعس ىلأ نع

 ؟ قيرطلا “ىح امو : اولاق « امةح قيرطلا اوطعأف سلاجلا ىلا ميت اذاف : لاق . اهيف ”ثادحتن انسلاهم ىه امنإ

  ركسلل نع ىبتو فورما أو مالسلا درو « ىذألا ةنكو « رصبلا ؛ضغ : لاق
 للا 000 [ 35998 : ىف هفرط ب 7456 ثيدحلا]

 ا



 ۱۱۴۳ ` 4۹ ۲٤۹6 تيدا

 دملاو ءافلا رسكب ءانف عمج ىبف ةينفآلا امأ ( تادعصلا ىلع ضولجلاو ايف سولجلاو رودلا ةينفأ باب )ەل

 ءانب ىف لمعلا ىرج .هيلعو « ءانبلاب هريجحت زاوجل ةدوقعم ةمجرتلاو « رودلا مامأ عسنملا ناكملا وهو ‹ رصقت دقو
 اضيأ نيتضب دعص عمج نيتمضإ تادعصلاو ‹ راملاو راجلل ررضلا مدعب ديقم زاوجلاو ‹ رودلا باوبأ ىف بطاسملا

 نأ بلع" معزو . ءائفلا نم داري ام ةب دارملاو ‹ ىتعمو انزو تاقرطو قب رطک ديعص عمج وهو , هلوأ حتفي دقو

 راملا ىلع ةفرشملا كيب ابهلا فو تين اوحلا ىف ضواجلا نم هانعم ىف ام ركذ ام قحتلب و :٠ ضرألا هجو تادعصلاب دارملا

 ليوط ثيدح نم فرط وه ( ثيدحلا . . ًادجسم ركب وبأ ىنتباف : ةهناع تلاقو ) هلق . راملا ريغ ىف نوک ثيح

 ررض ريغ م قيرطل اب نوكي دجسملا د هل مجرتو « دجاسملا باوبأ ىف ىضمو < هلوطب ةرجحلا ف فلؤملا هلصو
 «تاقرطلا» نا ظمأ و تادعمل اب مجرت (تاقرطلا) هلوق . ريذحتلا ىلع بصنلاب ( سولجلاو مايإ ) هلق . «سانلاب

 يأ دنع وهو « نابح نيا دنه ةرب ره ىلأ فيدح نم « تادعصلا د ظفلب درو دقو « ىنعملا ىف ام واست ىلإ ةراشإ

 ىربطلا دنع ريع ثيدح نمو ؛ « دمج اذإ سطاعلا تيمشتو ليبسلا داشدإو » نثملا ىف دازو « « تاقرطاا ١ ظفلب دواد

 نم نيب وهو « ةحلط وبأ وه كلذ لئاقلا ( دب انسل امم نم انل ام الات ) هلق . « فوبملا ةثاغاو » نتملا ىف داذو

 قيمشكلا ةياور ىفو « ةياغلل ىتلا ىلإبو ةانثملاب رثكالل اذك ( سلاجلا ىلإ متينَأ اذاف ) هلق . اسم دنع هتياور

 فرح ىف ىلا ءالاو» ؛ةدحوملاب ناذئتسالا باتتك ىف عقو !ذكهو ؛ ديدشنلاب ءالا د لاقو ةدحوملاب « متيبأ اذافد

 نع ىبنلا نأ ثيدحلا قايس نم نيبت دقو « سولجلا ىتعم. سلاجلا لامتسا اف سلاجلاو « باوصلا وهو ءانثتسا

 نم ةنتفلل ضرعنلا نم ةمالسلا ىلإ رصبلا ضفب راشأ و ‹ هيلع ىذلا حلا ءادأ نع سلاج لا فعضي الثا هءزنتال كلذ

 ءراملا مارك] ىلإ مالسلا درب و « اهوحنو ةبيغااو راقتحالا نم ةمالسلا ىلإ ىذالا فكبو « نهريغو ءاسنلا نم رم
 دس نأب لوقي نأ ةجح هيفو « عرشي الام عج كرتو عرشبام عيج لاعتسا ىلإ ركنا نع ىهنلاو فورعملاب مالابو
 دصاقملا ىل ركذ « دب اهنم انلام » اولاق الف . ةدادلا امسح سولجلا نع الوأ ىہن هنآل ملا ىلعال ىلوآلا قيرطب عئارنلا

 « ةحلصملا بلج نم ىلوأ ةدسفملا عفد نأ هه ۇئ حلالا ىلإ داشرإلل لوآلا ىبنلا نأ فرعف . علل ةيلصألا

 دك آ١ ةمالسلا بلطل طايتحالا نأ كلذو « قب رطلا قح لمع نمل رجألا نم هيفام عم سولجلا كرت ىلإ الوأ هندنا

 ىلا لاصخلا ةمقب ىلإ ةراشإلا عم ناذئتسالا باتنك ىف ثيدحلا اذه لع مالكا ةقب قا ؛ ةدايزلا ق عمطلا ند

 ىلاعت هما ءاش نإ ثددحلا اذه ريغ ىف اهزكذ درو

 اهب أب ملاذإ قيرطلا ىلع ىتلا رابآلا ساپ - ۴
 ىلأ نع .نامسلا ملام ىبأ نع رركب ىنأ ىلوم یس نع كلام نع السم "نب هللا دبع اشم - 405

 امف لف أ 0 دج وف ؛ شالا هياع "دتشاف رقيرطب لر اميب د لاق هيك "ىبلا "نأ هنع هللا ضر ةريره

 نم باكسلا اذه خاب دفل : "جرا لاقف « شطملا نم ىَرثلا لك أي ثمل باك اذاف « جرح مث « برشف

 :اولاق . هل رقفف ل "هللا نكشف ”بلكلا "قف هام هن الف رعيلا لرم , ىنم ماب ناك ىذلا لثم شاملا

 « ثرجأ ةبطَر ديك تاذ لك ىف : لاقت ؟ ارجأل ملال SU ناوي لوا

 فرابلا جف « ف ج ٠١ م



NWEماكل تاك دا (  
 ىف لصالا OE را کو ایس روميو ٠ ةدحولا فيتو ةد دابا باب ) هوت

 ىف زگاج اهرفح نإ ىأ < ؛ لوبجللل ءانبلا لص ءذأتي » لأ مضب ( اهب ذأتي مل اذإ قيرطلا ىلع ىلا ) هلو ٠ عما اذه

 ىف ارب دجو ىذلا ىف ةريره يآ ثيدح هيف ركذو . مهم دحأل ذأت اهب لصحي مل اذا اهب عفنلا مومعل نيدلملا قرط

 هذه ىف هلوةو ‹ برشلا باتك ىف قوت هيلع مالكلا مدقت دقو « باكلا قس مث برش امف لزنف قيرطلا

 ءاورإ ف ىأ < دبك تاذ لكى ه هلوقو « الاح نوکب نأ و ايناث اريخ نوكي نأ زوحي « ىزتلا لك أي ثبلي د ةياورلا

 دیک تاذ لك

 « ةيدَص قيرطلا نع ىذألا طم 0-0 00 ثا < ىضر درعا نأ قف ما لاقو

 دابجلا ىف فاصاأ هلصو ثيدح نم فرط وه ( حلا ماه لاتو ) هلق . هتلاذإ ىأ ( ىذألا ةطامإ باب ) هلوق

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كأنه هيلع مالك لا ىقأيسو « ةةدص قيرطلا نع ىذآلا ط.كو ه'ظفلب باكرلاب ذخأ نم باب ىف
 ةطامإ اهاندأو « هللا الا هلإ ال نأ ةدابش اهالعأ » نامبألا بمش ركذ ىف ةريره بأ نع حلاص ىبأ ثيدح ىف عقوو
 هماع قدصت هن أكف « ىذألا نم هب رم نه ةمالس ىلا ببست هنأ ةقدص ةطامالا نوك كا نع ىذآلا
 Ep GS رجأ هل لصخ كلذب

 اهريغو عرش فلو ةفرساملا ريغو ةفرشلا ةيلملاو ف ا سس اپ -- ۲ ھ

 یر ديز ن ةنانآ نع ةورغ نع يره زا نع ةنييغ "نبا ان دح دم نب نا دبع یش مع ۷

 مقاوم ىرأ ىفإ ؟ ىرأ ام نورت له : لاق م ةنيدلا ماظآ نم مآ ىلع للك یبا فرش » لاقا نفقا

 «رطقلا مقاوك كوب لالخ تفل
 07 0ا م قرخأ لاق باهش نبا نم ليقع نع يالا انمادح ريكس نب يع اشو لس ۸

 ا ىضر رم لأسأ نأ ىلع اسير لأ م لق ابن“ هللا 7 ىضر سابع نب را دبع ن ع ردو ١ ىبأ نب هللا دبع

 تحل ٠ ( اب ولف تنص دقف _ لا ىلإ ابو نا لا لاق نينا يي لا جاوز نا نوئأرلل نع هنع

 ريمأ اي : ”تلفف . أوف روادإلا نم هيدي ىلع E 2 رف ةوادإلاب هم daa ”تادعو لوف <« 7

 Ks} تص دقف هللا ىلا و نإ) اهل ؟ لجو * رع ذل لذ نأ لب یبا رجادذأ نب , ناتأرملا نم م ‹ نينمۇملا

 ىل راجو “تنك ىنإ : لاقف * هقوسإ ثيدملا رع لبقتما مث . و نا اب كل اييماو + لاق

 كزتيف ؛ يو بلا لع لولا برات 6 يدلل ىلاوع نم ی یهو -ديذ نإ أقر راصنألا ن

 5 7 همم اکو هلم لف : لر اذإو٠« مريغو ألا نم .مويلا َكلاذ مَع نم هج مدر اذاف « و 4 59



 او ۲٤٢۸ تدخلا

 بدأ نم َنذْحأي انؤاسنر قفطف « مؤاسن_ مهبل موق م ذإ راصنألا ىلع اهم انف ءءاسنلا ' بلع شب و

 ؟ كءارأ نأ رکن نت لو : تلاقف . یتجار نأ تركنأف « ىنتجا رف ؛ آرا ىلع تحصف « راصنألا ءاسن

 تباخ : تلقف . ىع رفا . E مويلا ةرخهتا نهادحإ ناو « نجار لو با چ 2 اون

 ؟نكادحإ 6 أ, ”ةصفح ىأ : تقف ”ةصفح ىلع ”تلخدف ىلايث 1 تم 2 ملغ نم تلمف ن

 بضنل فا بضني نأ نماضأ . ترو تباخ : تاقف . من : تلاقف ؟ ليلا ىتح مويا هل هللا لوسر

 . كا ادبام ینیلسو ؛ برج الو « یش ىف هيمجارت الو « هلي هلا لوسر ىلع ىرثكتستال ؟ نيكلعق هلو.

 نأ اندم انكر . ( ةشئاع كبري ) عرش لوسر ىلإ بحأو كبس اضوأ ىه كيراج تناكنأ كن شب ال
 ؟وه أ: : لاقو ًادیدش يرش اب "ب بر ضف ءاشع َمِجَرف « هتبون موي ىحاص لر « انوزغل لاعنلا لوت ناس

 هنم طفعأ لب « ءال: لاف ؟ 8 تءاجأ « وهام : : "تلق « ملغ أ ثادح : لافو « هيلا تجر تعزف

 نوكي نأ كيثوب اذه "نأ “ظا تدك. ترسو ”ةصفح تباخ دق لاق ٠ هءاسن + هل هلا ةلوسر قل ٠ لرطا

 « ةصقح ىلع تاخدف . امف لّ ءاف 4 رشم :لخدف اب “ىلا مه رجفلا ةا تلف « ىبايث ىلع تب

 دلال تالا علي لور نكس ؟ كير أ وأ « كيكبيام تلق . كبت ئه اذاف

 ا اليلق مهعم تسلل « مهّضعب یکی طر هلوح اذاف ء بدلا تن ا ةبارشملا ىف اذوه

 جرخ 6 ‹ لك ىبلا د "لخدف . رمل ذاا | : دوسأ 4 ع ”تلقف ءابمف وه ىتلا ةيرشلا تاغ

 تنل «دجأ ام بلغ " م . ربنلا دنع نبذل رطغرلا حم تساج ىتح تفرصلاف . تضف هل كرك : لاق

 0 ل نذأتسا : تاقف مالفلا تن دجأ ام ىتبلغ مث ربل دنع نيا مرا حم تسلل - ثم کف - ظ

 وه اذاف « هيلع ”تلخدف ۽ هلع و هللا لوسر تلل نذأ : لاق ىنوع دي ما اذاق اًفرَصنُم تیلو اف -هلثما

 مآ نم داسو ىلع یکم «هبني لاما ر ادت شارو هنيو نیب سل 6 ريصح رلامر ىلع یاش

 انأو تلق من. ال : لاقف ىلإ هر عر ”تفلط : م او تق من هلم لن ر

 ا E هع کر ینا فا لر ”سنأتسأ اق

 كلن راج تناك نأ رك شيال تم E تاق م زا یبا مف . هركذف

 تمفر أ. م هتيأر نيح تسال . ىرخأ "مسبق تف «( ةشئاع ديرب ) لق ىنلا ىلا بحأو كنم أضْوُأ

 كتم ىلع خس ويلف هللا عفا: ”تاقف « ثالل بم 00 ريغ ىمبلا ریش هيف ”تيأرام اوف « هتيب ىف:ىرصب
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 نبا اي تنأ "كش ىف وأ : لاقف اتك ناكو . هللا نودبميال مو اينا اوطغأو مهلع سَو مورو راف ناف

 ئبلا لزعاف . ىل 'رذغتسا هللا لوسراي : ”تلقف . اينأللا ةايحلا ىف مهاب ممل تج موق كئلوأ ؟ باطلا
 نم « ًارعش نيملع لخادب انأ ام : لاق دق ناكو « ةشئاع ىلا ةصفح ُهْمَشْفَأ نيح ثيدحلا كلذ لجأ نم هب

 ةشئاع يل تلاقف ءاهس أَديف ةشئاع ىلع لخد نورشعو مسا ضم اف . للا هيناغ نع نييلع# دحوم ةدش

 ”رهشلا : هلي ئنلا لاقف ادع اهثدعأ ليا ني رمشعو رعستب انحبصأ اّنإو أ رهش انيلع لخدتال نأ تمسقأ كنإ

 :لاقف ةأرما لوا ىب ادبف «ريختلا هبا تازا: ةشئاع تلا . نيرثمو اسست ”ربمشلا كلذناكو « نورشعو مسن

 ىنارمأي انوكي م 'ىوبأ نأ ” معأ دق : : تالاق . كب بأ رات ت يح ىلجست ال نأ كيلع الو « رمأ كلل کاذ ىلإ

 ومأتسأ اذه ىفأ : تلف ( اهظع  هلوق ىلإ - كجاوزأل هلق بلا امش اي لاق هللا نإ : لاق "مث . لقا رب

 « ٌةشئاع تلاقام لثم نق ٠ مءاسن ريخ مث . ةرخآلا راّدلاو أ وسرو هلا ديرأ یناف ٤ ىوبأ

 ”لوسر ىلا » لاق هنع هنا ضر رسنأ نع لبوأطلا ديم ن ع ىرا: زفلا ان ربخأ م الس نا عض ¬ ۹

 : لاق ؟ كءاسن تقلطأ : لاقف رمع ءا ۽ هل َةياَع ىف “سا « هد تكفا رتناکو «ارهش ئان نم هلع ؛ 5

 « هئاسن ىلع لخدف لز "م « نيرشعو امس تكف . ارعش "نبنم *تيلآ ىنكسلو ءال

 سكتو هلوأ مضعب ( ةيلعلاو ) تيبلا ف عفترما ناكملا ىأ ءارلا نوكسو ةمجءملا ضب ( ةفرغلا باب ) هلق
 حرطسلا ىف ةفرشثملا ريغو ) ءارلا فيفختو ءافلأو ةمجعملاب ( ةفرشملا ) ةيناتحتلا ديدشتو ةروسكملا ماللا ديدشتب و

 « حوطسلا ىف ابوك ىلإ ةيسنلاب و . همدعو « فارشإلا ىلإ ةبسنلاب : ءابشأ ةعبرأ هركذ ام ميسقتلاب عمتي و ( اهريغو

 لب هدس ىلع ريمي مل نمؤي مل ناف ‹ لزانملا تاروع ىلع فارشالا نم نمأ اذإ زاوجلا ةفرشملا محو . اهريغ فو
 كيدح لولا : ثيداحأ ةثالث بايلا ىف فمما قاس مث . 0 مدعي صۇي

 ىف هماع مالكلا قاأيسو « جملا رخاوأ ىف مدقتو نيتمضإ وهو « مطأ ىلع ی ىنلا فرشأ » ديز نب ةماسأ

 ظر ات رهاظت نيتللا نيت أرملا ةصق ف رمع نع سابع نبا ثيدح ىتاثلا . ىلاعت هلا ءاش نإ نتفلا باتك

 ديبع » دنسلا ىف هلوةو . ىلاعت هقلا ءاش نإ حاكنلا ىف ىفوتسم هحرش ىلع مالكا ىتأيو , ارصتخم للملا ف ىضم دقو
 ثدح الو سايع نبا ريغ نع وري مل هنأ بيطخلا نع ىطايمدلا ركذ « ةقث یمب ات وه « روث ىبأ نب هللا ديع نب هللا

 سايع نبا نم هنع ريبزلا ىبأ نع رفعج نب دمع قيرط نم هريغو دواد وبأ جرخأ دقو 2« هيهعش قع ملو ىرهزلا الإ هنع

 فاسو ٠ ثيدحلا « ارش هئاسن نم لِي هللا لوسر ىلآ ١ لاق سنأ ثيدح كلاثلا . ىناثلا قدلا هل لس اف اثيدح
 كثيدح ىف ناف « ك.اسن تقلطأ لاقف رم ءا هل ةبلع ىف سلخ » هلوةل هدروأ هن أكو ؛ اضيأ حاكنلا ىف هيلع مالكلا
 <« سمل نذأتسا دوسأ مالغل تلقف ابف وه ىلا ةب رشملا تش » هيفو « امف لزتعاف هل ةبرشم لخدف » هلبق ىذلا رم#

 ةيلاعلا ةفرغلا ذاختا زاج اذإو < ةيلاع تناك ابنأ سفأ ثيدح ذارياب دارأف « ةيلاعلا ةفرفلا ةب ريشا اب دارملاو ؛ تريلا
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 هقاو بابلا هب ردص ىذلا ةماسأ تيدح نم دافتسم ابكحل ةفرشملا امأو ‹ ىلوالا باب نم ةيلاعلا ريغ ذاختا زاج
 لوقب تکي نأ سابع نبا لاؤس باوج ىف هيفكي ناكو « هلك ثيدلا قاس ثيح رمعب ىمأت ىراخبلا نظأو . لمآ
 ةيداع هب ترج اک اهيف لزتعاف هل ةبرشم ےب ىنلا لخدو : الثم هلوقب تكي نأ ىراخبلا نكي ناك اک  ةصفحو ةشثنام
 ىو . ديك أتلل ايجي » هدعب ءاجو ةيدنلل ى لأ لو د هلصأو « نيونتلاب « اجياو د رمع ثيدح ىف هلوقو . لعأ هللاو
 نإ لمق « دربلا ىأر وهو ةبدنلا ريغ ىف ءاو » لامتسا ىلع دهاش هيف كلام نبا لاق « « ىجياو » ىنممشكلا ةياور
 ليص# ىلغ هصرح نم بجع وأ « ريسفتلا ةفرعمب هدنع هراهتشا عم اذه هيلع ىنخ فيك سابع نبأ نم بجعت رع
 هلوقو . لمهأ وأ مهيأ نم ةيمسأ نع لاؤسلا ىف ةرهاظ ةجح وهو , هيف مهأ نم ةبمسن ىف ىح هقرط عومحي ريسفنتلا

 وها eT لاعنلا لمنت » هيف هلوقو . بصنلا زوج و « شك الل عفرلاب « ىل راجو تنك »

 :حاک۔ لا ىف ىأيسو « ةمجعملاو ةدح وملاب لاغبلا ىوزو « لاعنلا باودلا لعنت لضالاو امهدحأ فذ نيل وعفم ىلإ

 تب اخ م هلوقو . كنوملا عمج ةغيضإ « ىنعزفاف » ىنبيمشكللو ٠ . لوقلا ىأ « ىنعزفاف د هلوقو « لمخلا لعنت ١» ظفاب

 اض زوحيو ءارلا رسكب « لامر ىلع » هلوقو « ميظعب نهنم تلعف نم تءاج » ىئييمششكلا ةياور ىف « نهتم تلعف نم
 ريصحلا قوف نكي مل هنأكو « جوسنملا بوثلا ف طويخلا ةلزثم, ةلخادتملا هعولض دارملاو  هجسذ اذإ ريصحلا لمر لاقي

 فدكتسأ ا أ اا ا رولز يب ل د
 ىأ ةادآلا فرذع امابفتسا نوكي نأ لمتحيو « ىتيأر ول هللا لوسراي » همالك لوأ نوكيو ال مأ یل طسبني له هب
 ايف نتڪاو اةوذع مابفتسالا باوج ن وكيو « تیر ول ١ ىناثلا مالكلا لوأ نوکیو ؟ هللا لوسر اي سنأتسأآ
 ةباور ىف « . عستب انحبصأ انا د هلوقو . اهمض زوحيو ءاملاو ةزمحلا حتفب « ةبهأ ه هلوقو . لاحلا ةنيزقب دادأ
 « عسنل » ىنجمشكللا

 لا باب وأ « رطالبلا ىلع ريب لح نم صاب - 5
 يضر هللا دبع نب راج ا: لاق“ ئجانلا لكوتلل وبأ انت دح ليت وبأ انث دح ”لسم شو - ۰

 جر « ا اذه : ”تاقف طالتلا مالكا تلقعو هيلا ”تلخدف دجسملا هي ءئنلا لد » لاق امنع لا

 ٠ .« كل 'نملاو نجلا : لاق للاب نيلي لم

 ةر تت ب دلع تن ةقوزقم ةرابس ھر عدلا معني ( لالا لعدم لةع نم باب ) هلوق :

 ثيدح نم افرط هيف دروأو « هقرط ضعب ىف درو ام ىلإ هب راشأو , كلذ نم طابنتسالاب وه « دجسملا باب وأو :

 تلقعف » لوق انه هضرغو ؛ طورشلا باتك فوتسم هيل مالکلا أيس يب ب ىنلا هعاب ىذلا هلمج ةصق ىف رباج ٠

 1 ررض هب لصح مل اذإ كلذ زاوج هنم د +ءافتسي هناف « طالبلا ةيحان ىف لمجلا

 موق ةلابل دنع لوبلاو فوفاولا باپ - 5

 لاق هع هلا ضر اةفي ذح ” نع لئاو ىبأ نع روصنم نع ة ةبعش نع برح < نب ناملس اش -س
 كمال موق ةطابس هب ةىنلا نأ دقل : لاق وأ ٠ رے ا ”لوسر تيار دقو
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 ىف قوتسم هحرش مدقت دقو كلذ ىف ةفيذح ثيدح هيف دروأ ( موق ةطابس دنع لوبلاو فوقولا باب )ەل

 تارذقتسملاو تاساجنلا ءاقلال تدعأ اهنأل مهءايغاب موقل تناكنإو ةطابسلا ىف لوبلا ذاجو « ةداهطلا باتك

 رعب ىرف قيرطلا ىف سانلا ذو امو نصألا ذخأ نم اپ - ؟4

 هنع هللا ىطر ةريره ىلأ نع اص ىبأ نع ئ نع كلام ان ربخأ فو "نب هللا دبع از - ۲
 دا ےس م. م ا اص 0 .٠ ن

 هل هللا ركشف «هذخأف قيرطلا ىلع كوش نضف جَو قيرطب ىثمب ”لجر امدب » لاق یب ہلا لوسر نأ

 ¢ لة

 ديدشتب « رخأ نم » ىنويمشكلا ةياور ىف ( هب ىرف قيرطلا ف سانلا ىذؤي امو نصفلا ذخأ نم باب ) هلق
 ةرجث نأ » دحأ دنع سنأ ثيدح قو « كوش نصغ » ظفاب كلذ ىف ةريره ىب أ ثيدح هيف دروأو « ءار اهدعب ةمجعملا

 هلوقو « هيلع مالكلا عم ناذألا باوبأ رخاوأ ىف مدقت دقو « اهلزمف لجر ىتأف مهيذؤت سانلا قي رط ىلع تناك

 ىلا فو ةمجرتلا هذه ىف رظنيو « ةنجلا ىف اهلظ ىف بلقتي هتيأر دقلو ه روكذملا سنأ ثيدح ىف عقو « هل رفغف »

 نصغلاب ىرلا نأ ليختي الشل هب مجرت امنا : رينملا نبا لاق ء رجآلا ريثك هب لصحي ريخلا ليلق نأ هيفو « لازما
 ىور دقو « هيلا بدنلا نم هيف امل عنتميال كلذ نأ نيبي نأ دارأف « عئتميف هنذإ ريغب ريغلا كلم ىف فرصت ىذؤي ام هريغو

 « نيالا قيرط نع ىذالا لزعا : لاق « هب عضتنأ لمع ىلع ىنلد هلا لوسراي تلق » لاق ةزرب بأ ثيدح نم لسم

 ابيرق ةكرششلا ىف ىتأيسو « ةبقع نبأ ةمجعملاو هلوأ حتفب ريشب همسا فاق اهدعب ةلمهملا حتفب ليقع وبأ . ( هيبنت )

 اذه ريغ وهو اضيأ ليقع وبأ هتينكو دبعم نب ةرهز

 املهأ در مث - رقيرطلا نيب'نوكست ”ةبح رلا ىهو - ءاتيلا قيرطلا ىف اوناتخا اذإ باپ - ۹

 عرذأ ”ةعبس قيرطال اهنم كيف « ناينبلا

 تمم ةمركع نع تيكر خ_ نب ريبألا نع مزاح "نب ريج ان دح ليعامسإ "نب ىموم اشو - ٣

 عرذأ ةعبسب ءاتيملا قيرطلا ىف اورجاشَت اذإ مب ئىلا 'ىضق » لاق هنع هللا ىضر ةريره ابأ

 .رم لاعغم نزوب دمو ةانثم اهدعب ةيناتحنلا نوكسو ميملا رسكب ( ءاتيملا قيرطلا ىف اوفلتخا اذإ باب ) هلوق

 ى : هريغ لاقو . اهب سانلا رورم رثكي ىنلا ىهو قرطلا مظعأ ءاتيملا : ىنابيشلا ورمع وبأ لاق , ةدئاز ميملاو ناينإلا
 هنم ريصم وهو ( حلا ناينبلا اماهأ ديرب م نيقيرطلا نيب نوكت ةبحرلا ىهو ) هلوق . ةماعلا ليقو ةعساولا قيرطلا

 ىلوأ ىنعم ثيدحلا اذهل دعب مل : لاقف كلذ ىلع ىواحطلا هقفاو دقو , اهركذ ىلا ةروصلاب محلا اذه صاصتخا ىلإ
 قيرط اف سیلو نودسملا اهحتتفي دليك اهردق ىف اهثدتبي نم فلتخا اذإ اهؤادتبا دارب ىتلا قيرطلا ىلع هلمح نم

 ثيدحلا دارم : هريغ لاقو . كلذ وختو ةرابلا اقيرط امف لمحي نأ دادأ اذإ امي نمل مامإلا هيطعي تاودكو « كواسم
 ىلا ضرألا كلذكو « عرذأ ةعبس لمج اوفلتخا ناو. كلذ مهل ناك ءىش ىلع اوضارت اذإ قيرطسلا لسهأ نأ
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 اهتبنفأ ىف عجري ردانلا ىف الإ كلست ال ىنلا قيرطلا كلذكو ء مرايتخاب ناک اقيرط اہیف امبامأ لعج اذإ الثم عدزت
 اهدعب ةروسكملا ءارلا دردعتو ةمجعملا ءاخلا رسكب ( تيرخ نب ريبزلا نع ) هلوق ٠ ناديجلا هيلع ىضارتي ام ل
 دقو « تارعدلا ىف رخآو ريسفتلا ىف نيشدحو ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هلام ىرصب ٠ ةاذئم مث ةنمك اس ةي احن
 نكلو « حيحصلا بئارغ نم وهف ؛ اذه ريبزلا نع هيواد مزاح نب ريرج .دارفأ ىف ثيدحلا اذه ىدع نبا دروأ
 هبا نع ر رج نب بهو قرط نم ليعاعالا دعو < ساع نا نع كراحلا نب هللا درع غردح نم ملم ىف ,ءدهاش

 فلتخا اذإ » لمعاعاللو « اوعزانت ىأ مجلاو ةمجءلاب ةرجادلا نم اولعافت ( او_جاشت اذإ ) هلوق .رييزلا تعم
 ىف ةناوع وبأ هجرخأو « متفلتخا اذا » ةريره ىلأ نع ثراحلا نب هللا دبع قيزط نم لسمو « قيرطلا ىف سانلا
 ظدفلب ةر ره یآ نع ةمجعملاو ريغصتلاب وهو بك نب ريشب قيرط نم هجام ناو ىذمرتلاو دواد وبأو هحص
 داذ ( قيرطلا ىف ) هلق . سابع نبا ثيدح نم هجام نبال هلثمو « عرذأ ةعبس هولعجاف قيرطلا ىف متفلتخا اذإ »
 ةمجرتلا ىف فلؤ(ا اهركذ امو « ةريره ىبأ ثيدح ىف ةظوفحم تسيل و هيلع عب اتي ملو« ءاتيملا » هتياور ىف ىلمتسملا
 ب ىنلا نع سابع نبا نع قاذرلا دبع هجرخأ ايف كلذو « هتدامك ثيدحلا قرط ضعب ىف درو ام ىلإ اهب اريشم

 نم ىرطلاو « دنسملا تادايز » ىف دمحأ نب هللا دبع ىورو « عدذأ ةءبس اهولمجاف ءاتيملا قيرطلا ىف متفلتخا اذإ ٠
 ىدع نالو ؛ ليوط ثيدح ءانثأ ىف هركذف « ءاّتمملا قيرطلا ىف لب هللا لوسر ىضق » لاق تماصلا نب ةدابع ثردح
 دين اسلا نم لك ینو « هركذف « ناكم لك نم وت ىتلا ءاتیملا قيرطلا ىف ھر هللا لوسر ىضق د سْنأ ثيدح نم
 دارملا ليقو ‹ لدتعملاب كلذ ربتعيف ىدألا عارذ عارذلاب دارملا نأ ربظي ىذلا ( عرذأ ةعبسب ) هلوق ٠ لاقم ةثالثلا
 كلذ دعب قبب مث عدذأ ةعبس ةكرتشملا ىيرطلا ردق لمحي نأ هانعم : ىربطلا لاق « فداعتملا ناينبلا عارذ عادذلاب
 لاحألا !مكناستل عرذأ ةعبس ابلعج ىف ةمكسلاو « هريغ رضي الو هب عفتنيام ردق ضرآلا ىف ءاكرشلا نم دحخاو لكل
 ىف عيبلل دفق نم ناينبلا لهأب قحتليو « باوبآلا دنع هحرط نم مل دب الام عسبو اجورخو الوخد لاقثآلاو
 قيضي الل عنم لقأ ناك ناو « دئازلا ىف دوعقلا نم عم مل عرذأ ةعبس م دي زأ قيرطلا تناك ناف « قيرطلا ةفاح
 هريغ لغ قيرطلا

 بهنننال نأ إب ىنلا انسياب ةدابع لاقو . هبحاص نذإ رينب یبنلا اپ - ۰

 ديزي نب ا ع تعم رٽباث نب ئدع اننا دح ”ةبعش اتم دح سانا فا ن د اشم — ۷4

 « ةلثلاو ىلا نع إب ىلا ىه » لاق هّمأ وبأ ذج وهو  ؟ىراصنألا
 [ ٠١۱١ : ىف هفرط ۲٤۷٤ ثيدحل ]

 دبع نب ركب ىبأ نع باعش نبا نع ليم انث دح هثيللا ىنث”دح لاقرريفع نب ديعس اشو - 4

 برش الو 007 وهو یز ینا زا ىنزيال هي ینا لاق : لاق هنع هلا يضر ةر ره ىا نع نما

 امف هيلإ سانلار "ةه "بهذي الو « نمؤم وهو قرب ”نيح قر الو « ”نمؤم وهو ب رشي نيح را
 . ةبنلا الإ 0 و تأ *ىبنلا نع ةريرهىلأ نع بلس ىبأو ديعس نعو ٠ 6 نمؤم وهو امينا نيح م راصبأ
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 « تراعإلا ر ع نأ هثريسفت : لا دبع وأ لاق » رفمج ىبأ ”طخم نج : یر رفا لاق

 [ ۸۷۰۰ ١ 1۷۷۲ , ۰۵۷۸ : ىف هتارطأ ۲٤۷۵ ثيدحلا ]

 . نغأ وهو « بيلا نم ىلمف نونلا مب ىبنلاو « بولا ءىثلا بحاص ىأ ( هبحاص نذإ ریغب ىبنلا باب ) هلق

 عاعملا E ةمجرتلا موبفمو « زئاج ريغ ريغلا لام بينو « ارابج هل سبا ام ءرملا

 , ؛هريغو ىعخنلا هرسف كلذ وحنيو , هاضرب الا هريغ نم بذحي الو هيلي ام ذخأر نأ مهنم لكلف موقلل مدقي ماعطلاك
 هرهاظف هذخأ ىف نيرضاحلل نذأ هبحاص نأ ىلع لمع نأ امإ هال , سرعلا راثث "ل كلام هركو
 فالتخا هتم ىف «دحأ لكل لصعام ىلع كيلآلا قلع هنأ ىلع لمح نأ امإو « اهفالخ ىضتقي بلاو ةب وسلا ىضتفي
 ىنلا انمياب : ةدابع لاقو ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ ةكرشلا باتك لوأ ىف نايبدي زم كلذل یتآیسو . ههرك كلذلف

 ۴ هيلا ةراشإلا تمدقت دقو « راصنالا دوفو د ف فاؤملا هلصو ثددح نم فرط اذه ( بهتننال نأ ىلع قي

 . كلذ نع رجزلا ىلع ةع.بلا تعقرف « تاراغلا نم مل لصحي ام باهتنا ةيلهاجلا نأش نم ناو « نامبالا بابك لئاوأ

 (رهد) هلو فيحصت وهو « ديز نبا د هدحو ىنبيي.مثكللو ‹« ريكالل اذک ( ديزي نب هللا ديع تعمس ) هلق

 قضم يللا وه ديدي نها دعو: دع مآ ینکتو ةمطاف همأ مماو ؛ همال ىدع دج ىأ ( هدج ) هللا دبع ىنعي

 دقو . اذه ريغ ةباحصلا نع همق هلو « ثيدحلا اذه ريغ ىراخبلا ف ب ىنلا نع هل سیلو « ءاقستسالا ىف هركذ

 نع ىدع نعد هيف لاةف ةبعش نع ىرضحلا ق#إ نب بوقعي ثيدحلا اذه ىودو . ب ىنلا نم هعا ىف فلتخا

 سيل ةبعش نع ظوفحلاو « ىلاربطلا هجرخأو « ليعامسالا هيلا راشأ « ىراصنآلا بويأ ىبأ نع ديزي نب هللا دبع

 . ثيدح ةبهللا نع یہا فو . حئابذلا باتتك ىف یتآیس اك تباث نب ىدع ىلع رخآ فالتخا هيفو . بويأ وبأ هيف
 نابح نبا دنع نارمع ثيدحو <« هلثم ىذمرتلا دنع سنأ ثيدحو < انم سيلف بہتا نم د ظفلب دواد ىلأ دنع رباج

 ىهند دحأ دنع دلاخ نب ديز ثيدحو « هجام نبا دنع «لعتال ةبهنلا نا د ظفلب كسلا نب ةيلعث ثيدحو « هلثم

 ؛ ةثلثاا مضو ملا حتف زوجي و « ةثلثملا نوكحسو ميلا مضب ؛ ( ةثلاو ىلا نع ) هلق ٠ « ةيهناا نع مب هللا لوسر

 a aT ىلاعت هللا ءاش نإ حئابذلا باتكىف اہحرش ىتأيسو

 رضبلا عفر نآل ةمجرتلا ىف نذإلاب دييقتلا دافتسو هنمو « مراصب أ اهيف هيلا سانلا عفرت ةببن بهذي الود هيفو « ثيدحلا

 هل . ىلاعت هللا ءاش نإ دودحلا باك ىف فوتسم هيلع مالكلا ىتأسو « نذإلا مدع دنع الإ نوكي ال ةداعلا ىف ببتنملا ىلإ

 ىرهزلا نأ ىنعي ( ةببنلا الإ هلثم ةريره ىبأ نع ) نمحرلا دبع نبا ىنعي ( ةيلس ىبأو ) بيسملا نب ىنعي (ديعس نعو)
 نأ هرهاظو « هيف ةبهناا ركذ ةدايزب نمحرلا دبع نب ركب وبأ درفناف ةريره ىبأ نع ةثالثلا ءالؤه نع ثيدحلا ىور

 نع بابش نبا نع ه هيف لاقف دودحلا ف هجرخأ دقو , هجولا اذه ىلع ةثالثلا نع ىرهزلا نع ليقع دنع ثيدحلا
 ىعازوالا نأكو « هماهتب ةثالثلا نغ ىرهزلا نع ىعازوألا قيرط نم لسم هاورو «ةبهنلا الا هلثم ةبلس ىبأو ديصس

 ىف كلذل نايب ديم ىتأسو ‹ ظوفحلا ومف هنم ظفحأ رک او لع ا تاور نع

 ؛ ىراخبلا قارو متاح ىبأ نبأ وه ( رفعج ىبأ طخي تدجو : ىربر فلا لاق) هل . ىلاعت هللا ءاش نإ دودحلا باتك

 ديري  هنم عزا نرأ ) « نمؤم وهو ىتزيال » هلوق ىف ىننلا ريسفت يأ ( هزيسفت) فنصملا وه ( هللا دبع وبأ لاق )
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 . عي : سابع لاول هدرا لوأ ف ا أسف , سابع نا نم ىراخبلاءاقلت ريسفتلا اذهو ( ٩ ناعإلا
 . ىلاعت هللا ءاث نإ هفلاخ نمو ليوأتلا اذه لع هاو نمو هلصو نم كانه كن ؛ نمإلا دوف هن

 ۰ ريزخخلا لققو يللا ردك صا - ۳۱

 ا e کا هنيه یک یره لا انندح ”نايفس انثدح هللا دبع نب لع شو س

 . . اطقم 42 ميم نا یف لزمي یت 9 ”ةعاسلا موف ال » لان ي ر هللا لوسر نع هنع هللا یر ةر ره

 < دحأ قبال تح لالا ر ضيفيو ٠ ةيزجلا ا کیف
 ىف هحرش ”ىقأيسو ء مرم نبا لزم دةر ره ىبأ ثيدح هيف ها اروا رك باب ) هل

 ةراشإ انه هداربا ىفو . عويبلا رخاوأ ىف « ريزنخلا لق نم باب ه ىف رخآ هجو نم مدقت دقو ؛.ءايبنالا ثيداحأ
 ىسيف نأب مالسلاو ةالصلا هيلع ربخأ دقو ؛.هب ارومأم لعف هنآل نمضبال الس رك وأ ار دع لق نم نأ لإ

 نأ نخ ألو . ىلاعت هلا ءاش نإ هر رقت ینا اک ءم انيبن عرشل اررقم ناک لزا اذإ وهو ؛ هلعفيس مالسلا هيلع

 زواجت ل اذاف ٠ هيلع دهوع ىذلا دينا هين زواج اذإ ىذلا وأ « نيب راح ا عم ناک اذإ بيلصلا رسك زاوج لع

 بيلص لك رك ىميع ميمعت ف رشلا وه اذهو « ةيزجلا نودؤي كلذ ىلع مهريرقت ىلع مہا ايدعتم ناك لسم هرسكو

 هرايخإل انين ناسل ىلع انعرش وه خسانلا لب < دالي دمي انين عرشل اخس هنم كلذ يلو , ةيرجلا لقال هال

 هر رقت و كاذب
 ؟ قافلا “رغ وأ رخ امف ىتلا نا دلا رسک له صاب - ۲

 ر یثب هيف ضقب ملف ريك روبط ىف جرش "ىو . هبش مجال اموأ اروبا وأ اييلصوأ اتص سك ناف
 هنع هللا ى ر عوک ألا نب ةملّس نع دیبع ىبأ نب ديزي نع ريك ناحل ماع وأ اشو - ۷

 : لاف . ةيسنإلا رجا ىلع : لاق ؟نارينلا ذه دقو مالح : لاقف ربهخ موي دقو نارين ىأر هب ینلا نأ »

 « اولسغا ۽ لاق ؟ امضا اميره الأ : اولاق . اهوقيرهو اهورسكا
 نونلاو فلالا ٍبصنب « ةيسنألا رجلا » لوقي سي وأ ىبأ "نبا ناك: رشا دبع وبأ لاق
 ٤ ANN e PY cE ۸] 4۹۷ ء1۱۹۹: ىف هفارطأ - ۲۲۷۷ ثيدحلا]

 نع رمعم ىلأ نع دهاج نع حی ىبأ ( نا انکل نايس اد لا دع 6 لغ او - ۸

 اط ل اصن نونسو ةئامئالث ةبمكسلا لوحو < ةكم هی ىنلا و "هللا ضر دومسم نب هلا دبع

 6 ةيألا ( ”لطابلا قهزو ملا ءاح لوقي لمحو هدي ىف و

 [ ٤۷۲۰ , ۲۸۷£ : ىف قرط ۲٤۷۸ ثيدحلا ]

 ىراخبلا جرت تم نم حيحصتلاو 2 ناعالا روت a ع نأ از نالو عبط ف تناك ( ( ١

 ىرابلا حض « © ج١۱ م
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 ع ىو : 2 ١ ٠

 نب نمحرلا دبع نع رع نب هللا ديّبع نع ضايع نب سنا انئ دح رذنملا نب هاربا رم 4

 ُهَكَقَف , ليام هيف ارتس اهل ةوهس ىلع تةذختأ تناك الا » اهنع فا ضر ةشئاع نع مسافلا هيبأ نعرمسافلا

 « امهملع سا تيبلا ىف اتناك + نيتق زعم هن "تذل اف ؛ يم ونا
 [ الدو« ۰۹۰۰ ۰۹۰4 : ىف هفارطأ ب ۲۲۷۹ ثيدحلا ]

 ناف : ليصفتلا هيف دمتعملا نال ؛ كلا نيبي مل ( قاقزلا قرخت وأ رخ اق ىلا ناندلا رسكت له باب ) هلق

 نائدلا رسكب راشأ هن أكو « زاج الإو اهفالنإ رحي مل ابي عفتناو تربط تلسغ اذإو اهف ام قاري ثيحب ةيعوألا تناك

 رسكو رخلا قرهأ : لاق . ىرجح ىف ماتيأل ارمخ تيرتشا هللا ناي » لاق ةحلط ىبأ نع ىذمرتلا هجرخأ ام ىلإ
 ابو قوسلا ىلإ جرخو ةرفش لي يذلا ذأ , لاق ربع نبا نع دمحأ هجرخأ ام ىلإ قاقزلا قيرختب راشأو « ناندلا

 رسكي سمأ امئاف اتيت نإ نيثيدحلا نأ ىلإ فدصملا راشأف « قاقزلا كل نم ناكام ابي قشف ماشلا نم ىبلج رم قاقز

 . ثيداحأ لوأ ةلس ثيدح هيلع لد اک نكمت اهريبطت دعب اهب عافتنالاف الإو « اهياحأل ةب وقع قاقزلا قشو.ناندلا

 بيلصلاو متصلا امأ ؟ ال مأ نمضي له ىأ ( هبشخ عفتني الام وأ اروبنط وأ ابيلص وأ اننص رک ناف) هل . بابلا

 نون اميليب ةدحوملاو ءاطلا مب ومف روبنطلا امأو < كلذ ريغو ساجن نهو ديدح نهو بشخ نم ناذختي نافورعف

 موم و صوصخ مدقتام نيب و هنيبف هبشخب عفتني ال ام امأو « هؤاط حتفت دقو ةفورعم ىهالملا تالآ نم ةل 1 ةنكاس

 دعب ماعلا نم نوكيف ىنعي « ىفالملا لاك رسكلا لبق هبشخي عافتنالا زوحال ًائيش رسك وأ ىنمملا : ىلامركلا لاقو

 ىلع فطع وه وأ « هبشخم عفتنيال دح ىلإ ركذ ام رسك ىأ « ىتح ىنمم, « وأ » نوک نأ لمتحيو : لاق « صاخلا
 دعبو ريخآلا اذه فاكتت قي الو : تلق . رسكلا دعب هب عفتني الو هبشم عفتني ال ارسك رسک هريدقت فوذحم

 ةيبش ىبأ نبا هلصو دقو « هبحاص نمضي مل ىأ ( .ىثب هيف ضقي لف رسک ر وبنط ىف يرش آو ) هلوق . هلبق ىذلا
 دروآ مث« اًئيش هنمضي مف حرش ىلإ هعفرف لجرل اروبنط رسك الجر نا ١» ظفلب هلوأ حتفب نيصح ىلأ قيرط نم

 ىأيسو « ىخلا امف تخبط ىلا رودقلا لسغ ىف عوكالا نب ةبلس ثيدح اهدحأ : ثيداحأ ةثالث بابلا ف فمما

 لاق . ليصفتلا نم ةجرللا ىف هيلا ترشأ ام دعاسي وهو . ىلاعت هللا ءاش نإ حئابذلا باتتكىف قوتسم هياع مالكلا

 در هيفو , ىناوآلا لسغ ىلع رصتقا مهاعذإ ىأر املف , هلك أ نع ىن ام موخبط ىف مهيلع ظيلغتلا دارأ : ىزوجلا نبا

 تخبط ىذلا ءاملا نم رودقلا لخاد ىذلا ناف « رخلا نم املخادي امل اهريبطت ىلإ ليدسال رخلا ناند نأ معز نم ىلع

 نبا ناک ) فذصملا وه ( هللا دبع وبأ لاق ) هلق . اهريبطت ناكم] ىلع لدف اهلسغ ىف مب نذأ دقو « هرهطي رخل هب

 دض حتفلاب سنألا ىلإ تبسن اهنأ ىنمي ( نونلاو فلالا بصنب ةيسنالا ) هلوق . ليعام] هخيش ىنعي ( سيوأ ىبأ

 ةبسف نونلا نوكسو ةزمنحلا ركب تاياورلا ىف روهشملاو » ابحتفو نونلا ناكساب اسذأو ةسنأ هتسنأ لوقت ةشحولا

 هريبعت و ‹ هدحو رذ یال ريسفتلا اذه تي : ( هيبنت ٠) ةمشح ولا دض ىهو مهفلأت اال مدآ یب ىأ سنإلا لإ

 الف هفالخ ىلع رقتسا دق اريخأ حالطصالا ناك نإو « نيمدقتملا دنع ئاج بصالاب حتفلا نعو فلالاب ةزمهلا نع

 (اهنعطي) هلوق ٠ حتفلا ةوزغ ىف هيلع مالكلا ىأيسو « مانصالا نمط ىف دوعسم نا ثيدح اهبئاث . هراكنا ىلإ رداب

 ىح ةيصعملا ىف الإ حلصي الابر لطابلا تال آ ريك زارج دوعمم نبا عبدح ىف : ىرطلا لاق < امعضب و نيءلا تفي
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 سارألا ىف هيلع مالكا ىتأيسو « ليئاقلا هيف ىذلا رثسلا كته ىف ةشئاع ثيدح اهل اث . امضاضرب عفتني و اهتأيه لوزت
 ؟ ةقرُلا هذه لابام» ىرخألا قي رطلا ىف اهرق نيبو « امماع ءىت هَل ىنلا ناك » انه اهوق نيب عملا هجو هيف ركذنو

 « لاق اذك« هقش ىأ « كتف د اهلوق : نيتلا نبا لاق . *ىثلا هيف عضوي قاط ليقو فد ليقو ةلازخ ليقو ةفص
 ىلاعت هللا ءاش نإ هحيضوت ىتأيس اک هتعطق كلذ دعب یه مث ؛هعذن هنأ رهظي ىنلاو

 ولام نرد لت نم ساپ - ۴

 نع دوسالا 7 یل دح لاق 55 بوبأ یا نا وه ت فص ا اح دير 8 ملا "دبع اشي — ۰

Eهلام تود لق نم « لوق 2 هلل لوسر 0 5 لاق اع نا ىضر ورع نب أ ديع نع  

 « ديهش وهف
 لمعتستو « تحت ىنعمب ناكم فرظ اهلصأ ىف «نود» : ىطرقلا لاق ؟ هدكحام ىأ (هلام نود لتاق نم باب) هل

 دبع انثدح ) هلوق . هيلع لتاقي مث تحت وأ هفلخ هلع ام ابلاغ هلام نع لتاقي ىذلا نأ هبجوو « زاجلا ىلع ةيبيسلل
 دنع اذكه ايوسنم عقوو < ىدسالا لفون نب نمحرلا دبع نب دمت وه دوسألا وبأو ”ىرقملا وه ( ديزي نب هللا

 ديع نع ةمركعل سياو « هريخأ ةمركع نأ ه دوسالا ىبأ نع ىربطلا ةياور ْ ( ةم -ع نع ) هلوق ليعامسالا

 لاق (ديهش وبف هلام نود لق نم ) هل . دحاولا ثيدحلا اذه ريغ ىراخبلا خيحص ىف صاعلا نبأ وهو وربع نب هللا
 ظفللا ىلع هب ءاخ هظفح نم “ىرقملا هب ثدح وأ هظفح نم هبتكهنأكو .. ىراخبلا هجرخأ اذكو ىلءامسالا
 . ىلع هب لأ نمو : لاق «ةنجلا هلف امولظم هلام نود لق نم ه ظفلب ”ىرقملا نع ةعاجلا هاور دقف الإو ؛ روهشملا
 "نبال هاف امواظم » هلوق نم هودازام كلذ کو « ميحد لثم مهيفو امس الو ظفحلاب ىلوأ وبف ديتعا ىذلا ظفللا ريغ

 نع ىئاسذاا هجرخأ كلاذكو : تلق « مالس نب زيزعلا دبعو رمع ىنأ نباو ميحد قيرط نم هقاسو . ديقلا اذه: نم
 معن . ىربطلا هجرخأ ظفللا اذ دوسلا نأ نع حيرش نب ةويح هاود كل ذكو « *ىرقملا نع ةلاضف نب هلل كيبع

 نب تباث قيرط نم كلذك ملسم هج رخأو «روبشملا ظفالا, ىاسنلا امجرخأ ةمرك-ع نع ىرخأ قيرط ثيدحلل
 نايفس ىبأ نب ةسينع نيبو ورمع نب هللا دبع نيب ناك املد لاق ةصق هتياور فو « ورع نب هللا .'بع نع ضايع

 « .. تيلع امأ : ورمع نب هللا ديع لاقف , هظعوف وربع نب هللا دبع ىلإ صاعلا نب دلاخ بكرف  لاتمال ريشي ۔ ناکام

 انيع ىرجأ ةب وامل الماع نأ , اه وأ ناف املا رادثملا هتباور ىف ةويح هنيب ام ىلإ « ناك امد هلوقب راشأو ء ثيدحلا ركذف
 لبق أف « ضرألا ىلا هنم نيعلا ىرجيل هج رخ نأ داراف صاعلا نب ورمع لآل طئاح نم ائدف « اضرأ اهب قسيل ءام نم
 لماعلاو « ثيدحلا ركذف « دحأ انم قبيال ىتح انطئاح نوقرختال هللاو : اولاقو حالسلاب هيلاومو وربع نب هللا دبع
 ضرالاو ؛ فئاطلاو ةك-ه ىلع هيخآل الماع ناكو « لسم ةياور نم ربظ ۴ نايفس ىبأ نب ةسبنع وه دوكذملا
 ضراع نمل هيف ةجح الف ررضلا نم هيلع لخدي ا! كلذ نم ورمع نب هللا دبع عانتمأو « فئاطلاب تناكةروكذملا

 « نيرخآ نيهجو نم ىئاسنلا هجرخأو ١ ملعأ هللاو هراج رادج ىلع هعذج عضب نأ دارأ نمف ةر ره فأ ثيدح هب
 ىذمرلاو دواد یال ةيارر فو ) دروشملا ظءالاب در نا هلأ ابيع نع مک عا هوجو نه ىذمرااو دواد وا
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 ىلا راشأ ىراخيلا ناو رمع نأ ثيدحح نم هجام نبالو « ديس وبف لتقف لت اقف قح ريغب هلام ديرأ نمد

 ركذ هيفو هوحن ديز نب ديعس ثيدح نم ناسلا باحصأ ةيقبو ىذمرتاا ىورو « لئاق ١ ظفاب هريبعتل ةجرتلا ف كلذ

 : ىوونلا لاق « دیہش وبف لتقف اءلظ هلام ديرأ نم د هجام نا دنع ةريره ىبأ ثردبح قو نيدلاو مدلاو لهآلا

 ؛ هبجوأ نم ذشو « روما لوق وهو اريثك وأ اليل لاملا ناكءاوس قح ريغب لالا ذخأ دصق نم لتق زاوج هيف
 نم كلذ ىف نذإلا له اندنع فالخلا بب : ىطرقلا لاق . فيملا *ىثلا بلط اذإ زوحيال : ةيكلاملا ضعب لاقو

 رذنملا نبا ىكحو ؟ لاحلا فاتخرف ررضلا عفد باب نم وأ « ريشكلاو ليلقلا نيب لاما قرتفي الف ركسنملا رييغن باب

 نكي ل حنتماو عنم ناف ‹« ثرفتسإ وأ هماكب نأ راشخالا هلف هب رح لأ هنت فا هلام ديرأ نم : لاق ىعفاشلا نع ٠

 دبع هل سيل نکلا ٠ ةرافكالو ةيد الو لةع هيلع سيلو « هسفن ىلع ىتأ ولو كلذ نع هعفدي نأ هلف الإو هلاتق 4

 لك نأ الإ « ليصفت ريغب الظ ديرأ اذإ ركذ امع عفدي نأ لجرال نأ ملعلا لهأ هيلع ىذلاو : رذنملا نبا لاق . هلك

 مايقلا كرو هروج ىلع ربصلاب سآلاب ةدراولا راثآلل ناطلسلا ءانثتسا ىلع نيعمجلاك ثردحلا ءاءلع نم هنع ظفح نم

 ةقرفلاو فالتخالا لاح ىف امأر < املع ثيدحلا لمخ ماماو ةعامج امف ساذلل تلا لاحلا نيب ىعازوالا قرفو ٠ هيلع

 ديري لجد ءاج نا تيأرأ د ظفلب لسم دنع ةريره ىبأ ثيدح ىف عقو ام هيلع درو . ادحأ لتاق الو لستسيلف

 . ديهش تن أف : لاف ؟ ىنلتق نأ تيأرأ : لاق . هلتقاف : لاق ؟ ىنائاق نأ تيأرأ : لاق . هطمت الف : لاق ؟ ىلام ذخأ
 نيبيل باوبالا هذه ىف ةمجرتلا هذه ىراخبلا لخدأ امنا : لاطب نبا لاق «رانلا ىف وبف : لاق ؟ هتلتق نا تيأرأ لاق
 اذا ةيد الو هيلع دوق الف كلذ ىف لتق اذا اديهش ناك اذا هناف « هيلع ءىش الو هلامو هسفن نع عفدي نأ ناسنالل نأ

 ْ لئاقلا وه ناك

 ريف ايش وأ ةدلصقت سسك اذإ صاب - ٤

 . دنع ناک ب ینا نأ » هنع هنا ىف ررسنأ نع ديم" نع ديعس نب ی انمدح دسم اشو - ؟عمل

 « ةعصَقلا تّرسكنف اهديب تبرضف « مامط اهمف ةعطَتب مداخ "مم نينمؤلا تايم ىجا تامر ءان ضف

 | سبحو ةحيحصلا ٌةمصقلا عفدف « اوغرف ىتح ةعصقلاو لوس“ لا سبحو . اولك: لاقو ماعطلا ابف لجو امكضف

 ٠ للل ىلا نع "نأ ان دح يه انث دح بوبأ نب بح ان ربخأ : محرم ىلأ نبا لاقو . « ةروسكللا
 | [ ٠۲۲١ : ىف هفرط ۲٤۸۱ ثيدحلا ]

 ش دنع نأ ل یتا نإ ) هلوق ؟ ةميقل وأ لثملا نمضي له ىأ ( هريغل ائيش 0 رک اذإ باب ) هلوق

 ب ىنلا جاوزأ نسل تالف و سنأ نع ديمح نع ىروثلا نايفس قيرط نم ىذمرتلا ةباور ىف.( هئاسن ضعب

 هب ديمح نع نواه نب ديزبو ىدع ىبأ نب | نع دمحأ هجرخأو ى ثيدحلا « اهدبب ةعصقلا ةثئاع تب رضف ةمصق ىف امامط

 ايادهلا نال  ىه اهنأ سيتلب الو خال ام هنأو : اهنأشل امخفت ةشئاع تموبأ امنا : ىبطلا 0 ةدئاع اهنظأ : لاقو

 « مداخلا مسا ىلع فقأ مل ( مداخ عم نينمؤأا تابمأ ىدحإ تاسراف ) هاو . اب ف لب ىنلا لإ ىدهت تناك امنا

 | نع د نب ر نع لمس نإ ثيللا قب رط نم « ىلبجنا د ىف مزح نبأ هك ذ أ ا أ



 ا ا ميد ١و ۲۲۸۱ ثيدحلا
 « سيح نم ةنفج اهموبو ةشئاع تيب ىف وهو تب ىنلا ىلإ تدهأ شحج كنب بنيز نأ كلام نإ سنأ تصمم ه دیح
 قيرط نم فاسنلا ىورف « ةيلس مأ عم ةشئاعل كلذ نم بيرق عقوو . روكذم ا ماعطلا ةفرعم هدم اندفتساو « ثيدحلا
 ةشئاع تءاج « هباحصأو جلب ىنلا ىلإ ةفحص ىف مامطب تأ اهنأ ةيلس مأ نع » لكوتملا يأ نع تباث نع ةبلس نب دامح
 , سفأ نع هنع : ليقف تباث ىلع ثيدحلا اذه ىف فلتخا دقو ؛ ثيدحلا « ةفحصلا هب تقلفف رهف اهعمو ءاسكب ةرزتم
 یف « أطخ اهريغ نا : لاقو ةيلس نب داح ةياور هنع « للعلا » ىف متاح ىبأ نبا هاكح امف ىذارلا ةعرز وأ حجرو
 ذإ ةشئاع تيب ىف متلي هللا لوسر دنع اوناكمهنأ سنأ نع تبا نع » ىرمعلا هللا دبع قيرط نم ىتاربطلل طسوالا
 هب تءاج انغرف الف « ةلجع اماعط عنصت ةشئاعو انيديأ انعضوف لاق . ةبل مأ تيب نم مهو زيخ ةفحصب نأ
 لاق سنأ نع تباث نع دلاخ نب نأ رمع قيرط نم ىنطترادلا PET NE مأ ةفمص تعفرو
 ةفحصإ  ةصفح اهنأ ىنظ شك نارمع لاق  اهتقبسف اماعط نورظتني هباحصأ ضعب هعم ةشئاع تدب ىف مار ىنلا ںاک د
 ىف ناربع بصي ملو : ثيدحلا « ترسكناف ا تب رض  نيجيتح نأ لبق كلذو . ةقئاع تجر . اهتعضوف دیر اپف
 نم هجام نباو ةبيش ىبأ نبا هاور ابف كلذو « اضيأ ةصفمل ةصقلا تعقو معن « مدقت اك ةلس مآ ىه لب ةصفح انآ هنظ
 تعنصو امامط هل تمنصف هباحصأ عم للي هللا لوسر ناک » تلاق ةشئاع نع ىمسم ريغ ةءاوس ىنب نم لجد قيرط
 عطنلا ىلع هعمجل « ماعطلا رشتناو ترسكناف اهتأفك أف اهتعصق ىئفك أف قلطنا ةيراجال تلقف « ىتتقبسف اماعط ةصفح هل
 الب ىرخأ ةصق ىهو < تاقث هلاجر ةيقبو « کفرظ ناكم افرظ اوذخ : لاقف ةصفح ىلإ ىعصقب ثعب م < اوطكأف
 ىورو . اهترسدك ىلا ىه اهسفن ةشئاع نأ مدقت ىذلا فو ةفحصلا ترسك ىلا ىه ةيراجلا نأ ةصقلا هذه ىف نآل « بيد
 « ةيفص لثم اماعط ةعذاص تيأر ام » تلاق ةدئئاع نع ةلموملا نوكسو ميجلا حتفب ةرسج قيرط نم یاسنلاو دواد وبأ
 ءانإك ءاثا : لاق ؟ هترافكام هللا لوسراي : تلقف هت رک نأ ىسفت تكلم اف « ماعط هيف ءانإ للرب ىنلا ىلإ تدهأ
 ىرخأ ةصق هدف ءةدعر اذا ةيراجلا تدأر الف ١ اع دواد أو دمحالو : نسح ةدائسا « ماعطك ماعطو

 « سنأ نع ديمح وهو هجر نم ثيدحلا ءىجل بني ىه بابلا ثيدح ىف مهبأ نمي دارملا نأ كلذ نم ررحتو « ًاضيأ
 ريف نم خلا ةنالف ليقو ةنالف ةلسرملا ليق : اذه لثم ىف لوقي نأ ققحي نمي قيليال ىرخأ صصقف كلذ ادع امو
 « ةفحصإ ١ فصلا دنع حاكنلا ىف ةيلع نبا ةياور فو . بشخ نم ءانإ : فاقلا حتفب ( ةعصقب ) هلوق ٠ رار
 قو « نیفص ه دحأ داز ( ةعصقأأ ترس ف اهدمب تبرضف ) هلوق . بشخلا ريغ نم نوك-تو ةطوسبم ةعصق ىو

 دب اهتيب ىف ىلا تب رضف ةيلع نيا ةياور ىفو « ةفحصاا هب تقافف رف اهعمو ةشئاع تءاج د ىاسنلا دنع ةبلس مأ ةياور
 . تلصفنا مث تقدنا اهنأ ىلع ىرخآلا ةياورلا تلدو « قشلا نوكسلاب قلفلاو « تةلفناف ةفحصلا تطقسف مداخلا
 ةفحصلا ىف ناكىذلا ماعطلا ايف عمحجي لعج مث « ةفحصلا قلف قب ىنلا عمج  ةيلع نبا ةياود ىف ( ابمضف ) هلق
 یئاسنلاو دواد ىل و « ماعطاا اف لع ىرخألا ىلإ امهادحإ مضف نیت رسكلا ذخأق , دحالو « مكمأ تراغ : لوقيو
 ىتح » ةيلع نبا داز ( لوسرلا سبحو) هلق . « اولك أف  اواك و دازو هوحن ديمح نع ثراحلا نب دلاخ قيرط نم
 « اهتفمس ترسك ىلا ىلا » ةبلع نبا داز ( ةحيحصلا ةعصقلا عفدف ) هلق . ءاهتإب ىف وه ىلا دنع نم ةفحصب نأ
 هب جتحا : لاطب نبأ لاق « ماعطك ماعطو ءاناكءانإ : لاقو ١ ىروثلا داز « ترسك تلا تيب ىف ةروسكملا ك.مأو

 دنع الإ ةميقلاب ىضقي الو : اولاق < كلبتسا ا١ لثم هيلعف انا ريح وأ اضورع كلهتسا نميف نويفوكلاو يفابثلا



٤٦ 
 ۱۲۹

 ملاظملا بانك .

 ناوبحلا امأو . لثلاف ىمدآلا هعئصام هنعو . لوالاكة باور ىف هنعو . اقلطم ةميقلا لإ كلام بهذو . لثملا مدع ٠

 « رظن هيف ىعفاشاا نع هقلطأ امو . هدنع روهشملا وهو لثلاف الإو ةميقلاف انوزوم وأ اليكم ناكام هنعو . ةميقلاف
 باوجلاو . امئازجأ فالتخال تامرةتملا نم ىف ةعصقلا امأو « ءازجألا هباشتم ناك اذإ هلثم ءىثلا ىف محي امو

 لعجو اهتيب ىف ةرو كسلا ةعصقلا لمحي ةرساكسلا بقاعف هيتجوز ىب ىف هب ىنلل اتناك نيتعصةلا نأب ىتبلا هاكح ام

 ًادادس كلذ ىأر هنأ يل ناتعصقلا نوكت نأ ريدق#ت ىلع لمث#و ؛ نيمضت 0 نكي ملو اهتيحاص تيب ف ةديحصلا

 ةرساكلا بقامف « ابيرق مدقت اك لام اب هيف ةبوقملا تناك ىذلا نامزلا ف كلذ نوكي نأ لمتحو « كلذب اتيضرف امهيب
 ىف هلوق هيلع ركعيف لوألا هيجوتلا امأو « ءاناك ءانإ » هلوقب حيرصتلا اذه دعبي و : تلق . ىرخآلا اهتعصق ءاطءاب

 كلذو « ةيضق تراصف » ىنطةرادلا ةياور ىف داز « هلثم هيلعو هل وهف اًديش رسک نه.د متاح ىبأ نبا أهركذ ىلا ةءاورلا :

 نيع ةمقاو اهنأب هب لوقلا نع رذتعا نم ىوعد قبيو.« كلذ لدم هل عقو نم لکا اماع م> نوكحي نأ ىضتقي
 هشرأ ىناج لا ىلعف هحالصإ نكمب افيفخ رسكلا ناكاذإ امأف ؛ روكا دسفأ اذإ ام كلذ لحم نكل « ابف مومعال

 بوجوب محلا تب نود حالصالاو ةئوعملا باب نم كلذ نوكي نال ةلمتع ىف ماعطلا ةلأسم امأو . لعأ لاو
 جتحاو . لعأ هللاو نيفلتخم اناكنيماعطلا نأ و كلذ ىلع لديام ثيدحلا قرط ىفو « مولعم لثم هل سيا هنآل هيف و

 ابع بوصغملا كلم لاذ اهعفانم مظعو امم لاز ىتح بصاغلا لعفب ةبوصخملا نيعلا تريغت اذإ مل وقل ةيفنحل

 مآ اهنأب ةلسرملا تفصو امألو : ىبطلا لاق نعال رظن ثيدحلا اذهب كلذل لالدتسالا فو « اهنضو 2000

 0 ٠ امترض تيب ىلإ A ثيح ىرخالا ةريغ ىلإ ةراشإو ةشئاع نم تردص ىلا ةريغلا بيس اناذيإ نييؤالإ

 . ىف ةبكمم اهئاف ةريغلا نم رئارضلا ةداع ىلع ىرحب لب « مذيام ىلع اهعينص لمح الثل الب هنم راذتعا  مكمأ تراغ»

 ءاش نإ فنصملا هركذ ثيح حاكناا باتا ىف ةريغلاب قاعتي امل ديرم ىت أمسو « اهعفد ىلع ردقيال ثيحي سفنلا

 ولو ةرساكلا بدؤي مل امتإ هنأكو : ىرعلا نبا لاق « هءلحو هفاصناو للي هقلخ نسح ثيدحلا فو . ىلاعت هللا

 رصتقاف اهيلع ةرهاظملاو اهتيب ىف وه ىلا ىذأ كلذب تدارأ تدهأ ىتلا نأ نم نم مهف امل ىدعتلا نم اهنم عقو امل مالكلاب

 هجر لفغو « لوبقلا كح ىف وأ لوبق هل مهفالتاف ىدبم ناک هن ال ماعطلا اهمرغي م امو : لاق , ةعصقلل اب٢ رغت ىلع

 كلذب دارأو ‹ ىراخبلا خيش ديعس وه ( مم ىبأ نبا لاتو ) هلق . ناعتسملا هللاو یرخالا قرطاا ىف درو ام هللا

 ةروكذملا مزاح نب ريرج ةياور ىف ثيدحلا اذهل هنم عامسا اب هح<رصت عقو دقو « ديل سنأ ثيدحتب حرصنلا ناي

 مزح نبا دنع نم الو

 هلثم نييلف (طئاح مده اذإ اپ - ؟ه

 هللا ىضر ةريره ىلأ نع نيريس نب دمع نع مزاح "نب ريرج انث دح هاربا نب ملسم اشو - ۲

 يىبأف « هتعدف ”همأ هب ءاغ ءىّلصي م هل لافي ليئارسإ : ىف لجر ناک هيو هللا لوسر لاق : لاق هني

 ىف جرج ناكو . تاسيولل هوجو ر ىتح تال ملأ : تلاقف 0 ماما وأ اهبيجأ : لاقف اهبيحي ن

 ءاهسفن نم ”هّينكمأف ايعار أف, یف CE هل تمض رمتف . ج ناشفأل : ا رتااقف « هتعم وس



 ۱۷ ۲٤۸۴ ثيدحلا

 یا م « ىو اًظوف ؛ةوبسو هولزلأو « ةتعموص اورتكو 'هوتأف جرج نم وه : تلف .الغ تدلون
 « نيط نم “لإ ال : لاق ؟ بهذ نم تعم وص ىن : اولاق . ىعارلا : لاق ؟ الغاب 0 وأ نم : لاقت اللا

 فنصملا هيف دروأو : مهريغو ةيكل اما نم ةميقلا همزلت لاق نأ افالخ ىأ ( هلثم نلف اطئاح مده اذإ باب ) هلوق
 مالكا نيو ؛ الوطم هجولا اذه نه ءايبنآلا ثيداحأ ىف هفاسو ٠ ارصتخم بهارلا برج ةصق ىف ةريره ىبأ ثيدح
 الإ ال : لاق : بهذ نم كتعموص ىب اولاقف » هلوق انه هنم ةجاحلا عضومو . ىلاعت هنا ءاش نإ ىفوتسم كانه هيلع
 اذإ كلذ وهو « انا عرش انلبق نم عرش نأ هب جاجتحالا هيجوتو « هتعموص اورسكف » كلذ لبق لاقو « نيط نم
 : رينملا نبا لاق « رظن هب مجرت ميف جرج ةصقب لالدتسالا ىف نكلل « ةرم ريغ مدسقت اک هفالخي انعرش تأي مل
 ماجا امو « بهذ نم اهؤانب وهو اقافتا مهمزاي الام هيلع اوضرع منال , هل مجرت اف رهاظ ريغ كلذب لالدتسالا
 ةداعالا مزتاا ول مداملا نأ فالخ الو : لاق . امبلع تناك ىتلا ةفصلا ىلإ كلذب راشأو « نيط ن٠ د هلوقب الإ جيرج
 ةميقاا وهو ازجان بجو ال خسف هنآل « زوحيال نأ كلام لصأ ىلع لمحو : لاق . كلذ زاوج ىف هبحاص ىضدو
 ريدقتلا ناف .الب موزجلا فذح ىلع دهاش « نيط نءالإ ال » هلوق ف : كلام نبا لاق . ناينبلا وهو رخت ام ىلإ
 نيط نم الإ اهوئبنال

 رركملا « ةّس امم قلعملا ؛ اثيدح نيعبرأو ةمأ ام ىلع ةءوفرملا كثيداحألا نم ملاظملا باتك لمتشا . ( ةعاغز
 « نوامؤأا سلخ اذا د كوع ىبأ ثيدح ىوس أمير ىلع لسم هقفاو « امدح نورشعو ةم ام ىضم ايفر هيف امم

 نم ايش ذخأ نه سع نبأ ثيدحو « ةماظم هل تناك نم » ةريره ىبأ ثيدحو , كاخأ رصنا» سنأ ثيدحو
 نم هيفو . ةروسكملا ةمصقلا ىف سنأ ثيدحو ؛ ةلئااو ىهنلا نع ىلا ىف ديزي نب هللا دبع ثيدحو « ضدالا
 ٠ لمآ ىلاعتو هناحبس لاو . راث آ ةعبس راثآلا



 ةكرتلا باتك- ۷ : ا ۱۲۸

¥ 
 ضورعلاو دهألاو ماعطلا ىف ةكرشلا ساپ - ١

 اذه لك أي نأ اسأب دهلا ىف نوهسلا رب ملا ءةضبق ةف وأ فراخ نوب ر

 را ىف نا رقلاو ؛ ةضفلاو ٍبهذلا ةقزاحم كلذكو. 5 اذهو اضع

 غرز قام ن اج نع ناسيك ن ربهَو نع الام انربخأ فتو ن شا 27 اشو - ۳

 N جار ا ن ةدييغ بأ مهيع ر لاف « لحاسلا لبق اسب هلل نا ”لوسر ثعب » لاق هنأ امهنع هلل

 لذ مي شيلا كلذ داوزأب ةديبغوبأ ر مأف داب زا یف ٍقيرطلا ضعي انك اذإ ا رغ «مهيفانأو

Eلإ انصب نکی ملف « ىف یت یخ ةلبلق اليلق موب "لك وا دانت وب , ناكذ و ر دوز " i 

 لس ارح وح اذاف « رحبلا ىلإ انيهمنا من : لاق توف نيج اهدقف انادجو دقل : لاقف ؟ د ر ى 220 تاق

 0 3 « ايصنق هءالضأ نم نيلي 2 ارم i رمأ م. 00 ةرشع ىلا قيل كد نم لکا ا

 » اممم )¢ امتع ت 0 55 رف ةلحا ر

 eA < otf ¢ 4۲c N ra YAY] : ف هفار يآ _ ۲٤۸۴ ثيدحلا ]

 يضر لس نع ربع ىلأ ن رز ليعامسإ / ي تان ان دح رموحأ رم م ن رشب شم EAE ب

 لاقف ةوربخأف رم ممل ؛ ل[ نذأف م ر رن ىف هم بلا ارناف ءاوقلشأو موقلا داوزأ :تفخت » لاق دنع شا

 : 25 را ل لاقف ؟ مهلبإ كعب ماقام لا لورا : لاقف هلي ىلا ىلع لدن حلا“ دعب ١ اة ام

 "ربو اع دف ياكم ہلا الور مق ل لم ور لف كاذل ا زا لضفب نوتأب سانلا ىف دان

 ٠ ىلأو « للا الإ نإ ال نأ دمشأ : لي رنا "لور لاق من ءاوخرف یتح سالا 'ىتماف مهتيعوأب ماعد مث « هيلع

 ا لوسر

 ۰ ىف هفرط س ۲٤۸۲ ثيدحلا ]

 یر دخ نب عقار "تەم لاق < ىئاجتلا وبأ انثادح ؛ ةيعازوالا انثدح فسوب نب دم اشو - ۵
 وع

 نأ لبق اسبضت 2 لكأ ف مف شع مدقتف ؛ رور> رحت معلا قام ”ىنلا مم یلص 4 لاق هنع ا

 ٠ 6 ”سمشلا بارت
 . ا م وو ر 1 تك 2 4 0 7 م 7 مم رت ھم س

 : لاف یوم ىلا ن ر هد رب یا نع راب ر نع ةماسا نب دا ا” لح ءالملا نس 9 ,د زم — ۲

 بوث ىف مث دنع ناك ماو يدل حلا ھا ع مامط "لقوأ وزا ف اوامر اذإ نير دالا نإ 2 ل ىنلا لاق



 ثيدحلا ۲٤۸۴ -  ۲٤۸٩ل ۹ “`

 « مهتم انأو یم مهف ‹ ةيوسلاب دحاو ءانإ ىف مهني طرومستقا من ءدحاو

 ةلمسبلا اومدقو ةكرشلا ىف د رذ ىبالو « باب ه رثكاللو « هيوبش نبا ىنسنال اذك ( ةكرشلا باك هلوق
 عم هلوأ حتفي دقو « ءاهلا فذحت دقو  ءارلا نوكسو هلوأ رسكيو « ءارلا رسكو ةمجعملا حتفب ةكرشلاو . اهرخأو
 دقو « حيرلا ليصحتل طالتخالا نم ادعاصف نينئا نيب رايتخالاب ثدحيام : اعرش یهو . تافل عبرأ لتف كلذ
 وبف دہن امأو ‹ درفم باب ىف هيف لوقلا ىف أيسف مامطلا امأ ( دبنلاو ماعطلا ىف ةكرشلا ) هلوق . ثرالاك دصق يغب لصحت
 , ىرهزالا هلاق اضعب مهضعب دهائو اودهانت لاقي « ةقفرلا ددع ردق ىلع ممتاقفن مرقلا جارخا اهحتفب و نونلا 057
 حرطو . نوعلا دبنلا : هديس نبا لاقو < سراف نبال هوحن و « هبحاص ةقفن ردق ىلع : لاق نكلا هوح ىرهوجلا لاقو
 ضايع لاقو . ىرهذالا لوق ركذف . . ليقو . بارشلاو ماعطلا ىف نوكي كلذو « مبجراخو مهئاعأ موقلا عم هدهن
 ةيوسلاب ةقفنلا وه ةعاج لاق : نيثلا نبا لاقو . ددعلاب هديقي ملو « طلخلاو رفسلاب هديق هنأ الإ ىرهزالا لوق لثم
 نم بابلا رخآ ىف ىتأيس اک رضحلا ىف هنوعضيف ةقفر قفتت دقو « رفسلا ىف هلصأ نأ روظي ىذلاو ٠ هريغو رفسلاف
 كيداحأو « نيك آلا لاح فالتخال ةيوسن الف لك الا ىف امأو « ةمسقلا ىف الإ ةيوستل اب ديقتيال هنأو « نييرعشألا لعف
 مفت اومستقي نأ وهو « وزغلا ىلا ةدهانملا دنع ةقفرلا هجرخت ام وه : ريثآلا نبا لاقو . كلذ لكل دهشت بابلا
 طلخ هنأ فورعملاو ؛ وزغلا رفس وهو رخآ اديق هدازف « لضف رخآلا ىلع مدحأل نوكي ال ىح ةء لاب مهني
 لاتو ءاضمب اذهو اضعب اذه لكأي » لاق كبح ةجرقلا ف فئصملا كلذ ىلا راشأ دقو « افلطم ر كلا ىف دازلا
 ىخيراتلا كاملا دبع نب دم رکذو . هلصأ هلعلف تث ناف « فورعم ريغ اذهو « لئابقلا نيب حاصلا ماعط ره: ىسب اهلا

 « ملي ىنلا نمز ىف هتوبثل ديعب وهو : تلق . ىئاقرلا - رغصم ةمجعم مث ةلمب<,  نيضح دبنلا ثدحأ نم لوأ نأ
 مضب ( ضورعلاو ) هلو . ةصوصخم ةئف ىف وأ صوصخم نمز ىف هيف هتيلوأ تلمتحا تنبأ ناف « هل ةبحع ال نيضحو
 ماعطلا هيف لخدي دقنلا ادع امو « لاما فائصأ عيمجل اهحتفب امأو ءدقنلا لباق» ءارلا نوكسب ضرع عمج هلوأ
 فاتخاو . هزاوج ىلع ليلدلا توب دهلا ىف رفتغا هنلكلو , تايوبرلا هيف لخديو ماعلا دعب صاخلإ نم وف
 نم دال وأ ةفزاجم هتمسق ذوحي له ىأ ( نزويو لاكي ام ةمسق فيكو ) هلو . ايس اک ةكرشلا ةحص ىف ءاملعلا
 رت ل ا ) لوق . ةيواستم ىأ « ةضبق ةضبق وأ ةنزامم  هلوقب كلذ ىلا داشأو « نوزوملا فنزولاو ليكملا ىف ليكلا
 <« كلذ ىف بيغرتلا درو دقو « بابلا ثيداحأ ىلا راشأ هنأكو < ملا فيفختو مالا رسكب وه ( اسأب دهنلاب نوماسملا
 هلوق . , كقالخأل نسحأو ةكربلل مظعأ هناف مدبت اوج رخآ لاق نسحلا نع « بيرغلا د ىف دبع وبأ یورو
 ةمسق ىف كلذ 2 اإ نكل < ةيدلاملا وهو امهئوب عماجلل ضرملاب دقنلا قحلأ هنأك (ةضفلاو بمهذلا ةنزاجم كلذكو)

 . لاطب نبا هلاق اعامجإ زوج الف_قافحتسالا ىف كارتشالا عفي ثيح_ ةصاخ امهدحأ ةمسق امأ ٠ ةضفلا عم بهذلا
 ءافازج هادعام عبب زوحب اذه ىلعف . ددعلاب هيف لماعنلاو اكوكصم نوكي نأ هعنم ىف كلام طرش : رينملا نبا لاقو
 باوجلاو « نيرحبلا لام ىف رباج ثيدحي هل جتحي نأ نكمي و « هزاوج ىراخبلا مالك رهاظو ؛ هعنم لوصالا ىضتقمو
 هلوقو  لعأ هللاو «نييمنلا لبق نيذخآلل كولم ريغ هنال « ةمسقلا ةقيقح ىلع تسيل ءاطعلا ةمسق نأ كلذ نع
 باہلا ف فنصملا ركذ مث . نيباب دعب اضيأ یتاہسو ٠ ملاظملا ىف ىضاملا رمع نبا ثيدح ىلا ديشي ( رملا ىف نارقلاو )

 ىيرابلا حق « ۵ ج۱۷ - م
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 قوتسم هيلع مالكلا ىتأيسو « لحاسلا ةهج ىلا حارجلا نب ةديبع ىبأ ثعب ىف رباج ثيدح اهدحأ : ثيداحأ ةعب رأ
 ىدوادلا لاقو . ثيدحلا « عمج شيجلا كلذ داوزاب ةديبع وب أ أف ه هلوق هنم ةمجرتلا دهاشو ٠ ىزاغملا باتك ىف
 أضعب 'مهضعب لضفي امو « لدبلا الو ةعيابملا اوددري مل منال ةفزاجلا ركذ هدعب ىذلا الو ةديبع ىأ ثيدح ىف سيل

 مهنكل هعج دعب هيف تراست مهةوتح أ دارأ ام هنأب نيتلا نبا باجأو . رخآلل مدحآ نم مامإلا ذيخأ ول
 عمج هنم دهاقلاو < وزغلا ىف مهلبا رح ةدارا ىف عوك الا نب ةملس ثيدح امام . ةداعلا ترج اک ةفزاجب هولوانت

 یت ايسو « ةبوتسم ةمسق ریغب ناک اهبنم مهذخأ نوک نم هب مجرت ايف رهاظ وهو « ةكربلاب اه رب ىنلا ءاعدو مداوزأ
 هلوقو « ةدوزأ » ىلمتسملا ةياور ىف « داوزأ »هيف هلوقو . ىلاعت هللا ءاش نا داملا باتنك ىف ىفوتسم هيلع مالكلا
 ةانثم اهدعب ةلموملا نوكسب «ىتحاف» هلوفو « ةكربلاب اعد ىأ ءارلا ديدشتب « كربو » هلوق .و اورقتفا ىأ ءاوقلمأو »

 « رصعلا ةالص ليجعت ىف جدخ نب عفار عيدح اهئااث . نيفكلاب ذخالا وهو ىلا نم لعتفا ةثلثم مث ةحوتفم

 ليجعت عفاز نع هجولا اذه نم تيقاوملا ف فدصملا ركحذ دقو , اهتلظم ريغ ىف ةروكذملا ثيداحألا نم وهو

 ثيدح ىف نيتلا نبأ لاق « دق رشم مسقيف اروزج رحذنف ه هلوق انه هنم ضرغلاو ؛ رصحلا ليجعت اذه ينو ؛ برغملا
 رصملا تقو لوأ نأ مز نم ىلع ةجحلاو « منغملا لبا رحمو « مدقلا ىف ظوظحلا عمجو ؛ لصالا ىف ةكرشلا عفار

 هلوق : ىسوم ىبأ ثيدح اممبار . هخبط ىوتسا ىأ ميجلاب و ةمجمملاب « اجيضن » هلوقو . هيلثم ءىثلا لظ ريصم
 لمر[ارقفل مهثأك لمرلا نم هلصأو « مداز ىف ىأ (اولمرأ اذا) هلوق . ارغصم ءارلاو ةدحوملاب وه ( ديرب نع)
 ةيلاصتالا هذه. نم » ىعستو « ىب نولصتم م ىأ ( مم انأو ىنم مهف ) هلق ٠ ( ةبرتم اذ ) ىف ليق اک ةلفلا نم
 اميقي رط داحتا ىف ةغلاملا هانعم : ىوونلا لاقو . ةاساوملا هذه ىف مف اولمف دارملا : ليقو « « دد نم تسل » هلوقك

 , هبقانم لجرلا ثيدحتو « ىسوم ىنأ ةليبق نييرعشالل ةميظع ةليضف ثيدحلا فو . ىلامت هللا ةعاط ىف !.بقافتاو
 لعأ هاو . اضيأ ةماقالا قو ىفسلا ىف دازلا طلخ بابحتساو ؛ ةاساوملاو راثيالا .ةليضفو « لولا ةبه زاوجو

 ةقدصلا ىف .ةيوسلاب امهنيب نامجارقي امهناف نيطيلخ ني ناکام بيسساب < ٣
 نأ » ةئدح الأ نأ سنأ نب هللا دبع "نب ةمامم ىن”دح لاق ىا نب ونا دبع نب دمع اشو - ۷

 امهناف نيطيلخ نوب ناکامو : لاق ب هللا ”لوسر ضف ىتلا رةق دملا ةضيرف ل بەك ع هللا ىضر ركب ابأ

 « ةيوسلاب امتي نامجارقي

 ركب ىبأ نع سنآ ثيدح هيف دروأ ( ةقدصلا ىف ةيوسلاب امهنيب ناعجارتي امہناف نيطيلخ نم ناکام باب ) هلق
 نآل , ايف هدورول ةقدصلاب ةجرتلا ف فذصملا هديقو « هيف مدقتو ةاكزلا ىف ليوطلا هثيدح نم فرط وهو « كلذ ىف

 «امهنيب حيرلاف ملام سأر طاخ اذإ نيكي رشلا نأ بابلا هقف : لاطب نبا لاقو . باقرلا ىف نيكيرشلا نيب حصيال عججارتلا
 صمأ مالسلاو ةالصلا هيلع هلال « كلذ ردقب ةمسقلا دنع امجارت هبحاص قفنأ ام ثك أ ةكرشاا لام نم قفنأ نف

 نأب رينملا نبا هبقعتو . امهانمم ىف نيكيرش لك نأ ىلع كلذ لدف « ناكي رش امهو امهنيب عجارتلاب منغلا ىف نيطيلخلا
 مل نم نأ ردقن ا09 « كلبتسم مرغ هلصأ امتإو <« حبرلا ةمسق باب نم سيل مثغاا ىف نيطيلخلا نيب عقاولا عجارتلا



 ۱۴۱ معو. ۳٤۸۷ فی دلا

 هب لدتساو « هبحاص نم افلتسم ردقي هنإ ليق دقو ؛ هريغ ىلع بج و قح نع ىطعأ اذإ ىطعأ نم لام كلهتسا طي

 رظن هيفو , اضيأ رينملا نبا هلاق هنع مايقلا ىف هل نذأ نكي مل ناو هيلع عوجرلا هلف بجاوب هريغ نع مات نم نأ ىلع
 لاتحالا مايق عم لالدتسالا متي الف « لمتحم انه وهو « نذإلا مدع ىلع فقوتت هت نآل

 ماس بيسي - ؟
 5 1 31 3 وع 8 0 6 35 افر نب ةيابَع نع ,قورسم نب ديمس نع ةناوع وبأ انتدح 'ىراصنالا محلا نب لع اشم ب ۸۸

 غو البا اوباصأذ موج سالا ب اصأف « ةفيلحلا ىرفب هي 'ىبلا مم انك » لاق مادج نع رجيدخ نب مفاد نب
 « تكف اف رودنلاب هي ىنلا ماف ءَرودّلا اوبصنو اوح ذو اواجمف « موقلا تایر فک ىلا ناكو 5 لاق

ga2 < رو -ٍ ٠ ا و  
 ىوهأف ؛ ةريسب ليخ مولا ىف ناکو « مايغأف هوبكطف « ريعب نر فلا نم ةرشع لدعف « مف 1

 هب اوعتصاف اهنم مملغاف ؛ شمول دباوأك دباوأ ماعلا هذه نإ: لاق مث ٠ "ليا هبل رسا مهنم لج
 : لاق ؟ بصقلاب مدننا  ىدم انَمَم تيلو «ًادغ ودملا  ”فاخن وأ وجرت انإ : ىج لاقف . اذكف

 « ملف سلا امأ : كلذ نع من ”دَح اسو .رفلغلاو ملا سيل « 'هولكف هيلع هللا سا رك ذو م دلا روما ت ا اک ر مققو# نوع . 1 سما ال و سس ع
 . « ةشبحلا ىدف“ كرذظلا امآو

 :Toefl colt CO0: ¢ O0 oo; LAA ؟ءاله كنا: ىف هفارطأ ۲٤۸۸ ثيدحلا ]

 غلا نم ةرشع لدعف مق مث , هيفو «عدخ نب عفاد ثيدح هيف دروأ « ددعلاب ىأ ( منلا ةمسق باب ) هلوق
 ىلاعت هللا ءاش نإ ئابلا ىف فوتسم هيلع مالكلا ىنأيسو « ريعبب

 هب اعا نأتي یتح ماك رشلا نيب را ىف نارقلا باپ 14

 هللا ىضر رع نبا تمم لاق س ”نب بج ان دح نايس انث دح ې نب ددال انشر - 0

 « ةباحصأ نؤأتسإ ىتح هیج نيترملا نيب لجرلا نرقي نأ ھام ىنلا یھ » لوقب امهس

 رهيزلا ”نبا ناكسف «ةنَس انب اصأف ةنيدلاب انك د لاق ةلبج نع ”ةبمش انث دح يل ولا وأ شو س ۰
 ”نزأتس نأ لإ ¢ نارا نع و ىنا “ناف اون رق ال : لوقيف انب رمع "نا ناکو < لا انقزرب

 «ءاخأ متم لج را

 « نیح » تناك, ىح د لملو ٠ خسنلا عيمج ىف اذک ( هياحصأ نذأتسي ىح ءاكرشلا نيب ملا ىف نارقلا باب ) هلوق
 نبأ ثيدح هيف ركذ : «يتح ١ لبق ءزوحي الد وأ امو نم ىبناا ظفل امإ ءىش ةجرتلا نم طقس وأ « تفرح“



 ةكرشلا باتك ف ١م

 و ص سس
 کک

 : لاطب نبا لاق . ىلاعت هللا ءاش نأ ةمعطالا ىف هيلع مالكلا ىتأيو ,ملاظملا ىف مدقت دقو « نيوجو نم كلذ ىف ربع

 عضوي ىذلا نال . رماظلا لهآ لاق اک ميرحتلا ىلع ال روبجلا دنع لك الا ىف بدآلا نسمح نم نارقلا نع ىبنلا

 مل ضعب نم رثكأب مهضعب رثأتسا اذإ نكل « لك الا ىف سانلا فالتخال حاشتلا ال ةمراكملا ليبس هليبس لك لل

 كلذ هل لحب

 لدَع ةميقب ءاك علا نيب ءايشألا روت باپ - ۾
 ص م

 نع بو امدح ثراولا "دبع آن لح ةرسإم ن نار م : اشو س ۱
 شا يضر ربع نا نع فان

مش تعا نم » هلي هللا ؛ لوو لاق : لاق امنع
 غلميام هل تاكو اصف لاق وأ « أك رش وأ - دبع ني ل ا

 « تام هنم نح دنف "الإو « قين وهف لدتلا .ةميقب هتم

 هب ینا نع ثيدملا یف وأ «رمفان نم لوق 6 قدعام هنم یت م هلوق ىرذأ ال : لاق

 Tote < YoYE ¢ YOY < (o] معز يونس : ىف هفارطأ ۹۱ ثيدحلا]

 ن رفتلا نع ةداتق ٠ نع ةبورع ی / ن 00 ان ريخأ فا دبع اةريخأ دمع( ن رشب اشو دس ۲

 اه قع نم 2 لاف ر ینا نک هع 2و یر و ا نب ريش نع رس
 کرام نم

لع رفوقشم ريغ ى قيما ٤ لدع ف ةكلولمما م 9 وق لام هل نك مل ناف < هلام ىف م ةيامق
 6 هي

 0 "0156 ۲۰۰۴ : ىف هفارطأ ۲۲۹۲ ثيدحلا ]

 نضورعلا ةمسق نأ ءاملعلا نيب فالخال : لاطب نبا لاق ( لدع ةميقب ءاكرشلا نيب ءايشآلا موقت باب ) هلوق

غب ابتمسف ىف اوفلتخا الو ‹ ناج مولا دعب ةمدمالا ئاسو
 .«ىضارتلا ليس ىلع ن ناكاذإ رثكالا هزاجأف : موقت ري

 داق هب قابلا قحلأو .قيقرلآ ف صف ويف ءدبع ضني ن قتعأ نميف ربع نبا ثيدح هتجحو ىمفاشلا هعنمو

 .قوتسم قتملا باتك ىف اعيج امهلع مالكسلا ىتأيسو « ةريره ىبأ نعو ربع نبأ يع روكذملا كثردحلا فصلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ

 هيف ماهتسالاو؟ رقمسإلا ىف عرقي له اپ - 5

 ' هللا ىضر ريشإ نب ناعما تمم ”لوقي ًارماع تەم لاق ديرك ز انثدح ر م ' وبأ اشو - ۴

 ”باصأف يؤم ىلع اومقتسا موق لث کای مقاولاو لا ردودلح ىلع ر ماقا 5 م لاق ا ین ا رزع امهنغ

اوقتسا اذإ املفسأ ىف نيذلا نا 6 اماقسأ معشمبو اهالعأ مشب
 وأ اوقف «مبأ 2 نه ٠ ىلع وم ءاملا نم . 

 مهيأ ىلع اوذخأ نإو ؛ًاميج اوك اوداز أا امو موك رقي ناف « انفو نم ذو و ةر انی قاق اا

 « اميج اوو او”
 [ ٠۸٦ : ىف هفرط _ ۲۹۴ ثيدحلا ]



‘fr | ۲٣۹١ - ۲٤۹۳ ثيدحلا 

 6 مسقلا ىف ةيصنألا نايب انه هب دارملاو ٤ عارتفالا ماهتسالا ( هيف ماهتسالاو ةمسةلا ف عرقي له باب ) هلو

 ١ مالكلا یاو « ريش نب ناهنلا ثا لح مق ددرأ « ي۶ اهمال هرک نف ةع لأ ةلالدب مسقلا ىلع دوعي ريمضلاو

 ىلاعت هللا ءاش نإ تادابدلا باتك رخآ ىف قوتسم هيلع

 ثاريمل ٍلهأو ميلا ةكر ش اپ - ٠

EE ْنع اص نع د دەس 7 ا ان دخ *يَوالا ةماعلا للا دبع نا زيزعلا دبع شرم ع  

 لاو باهش نأ نع ساو ا فا لاقو . 4 ارو اَ ىضر ةغئاع أ هنأ ةور ” ىررخأ باعش ثا ا

 a) - لإ - - متفخنإو) قام: لآ زلوق :نغ اع هللا ضو لاف لاما هلأ ا 8 ةر ىندربغأ

 نأ ايو كيرتف اهلا ام بجی ؛ لام ىف ”هكراشت اهيلو رڪ ىف نوكأ ةميتيلا ىه« ىتخأ نا اي: تلاقف

 لار نأ 3 ا نأ اومنف « هريغ اهب 2ا لما ایف امام ىف طي نأ 0 امج

 تلاق ٌةورع لاق . ءنهاوس ماسالا < نم مل باطام | وحكي نأ اويمأو « قادصلا "نم ا 'ىلعأ نه اونابيو

 ىلإ ءا زلا ىف كوادر ا لز ةيألأ ا 07 ب را لور اوتنتسا سانلا "نإ 4 شاع

 اف لاق ىتلا ىلوالا ةيآلا ريتك نیم هيل هنأ هللا ركذ ىذلاو «« نهوحكنت نأ نوبغ'ربو  هلوق
 58 5 2 ١

 بألا ىف ہللا ”لوقو : ةشن ءاع تلاق 4 ءاسنلا نم مل باط ام اوحكتناف ىئانّيلا ىف اوطسقت ال نأ م فخ 'نإو)

 ١ ةليلق نوک نيح ورجح ىف نوكت ىلا هيت مدحأ هغر E ) <نهوحكتت 7

 « 'نونع مهتبغر لجأ نم , طسقلاب ا ءاسذلا "عاتب نم الام یف اوبغر اماوحکنی نأ اوهنف « لاجللاو لالا

Me e Ne ع ملط OMA ¢ AA ¢ AY عدوك Ee ¢ otc lve ۲۷٠۹۲۳ : ىف هفأرطأ  ؟؛ة4 ثيدحلا [ 

 ىف ةكراشملا زوجتال هنأ ىلع اوقفتا : لاطب نبا لاق ؛ عم ىنعمب واولا ( ثاديملا لهأو متبلا ةكرش باب ) هلوق

 . ناو ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف ةشئاع ثيدح بابلا ف فنصملا دروأو . ةحجار ةحلصم كلذ ىف ميآيلل ناك نإ الإ مقبلا لام
 ىسوالاو . ىلاعت هللا ءاش نإ ءاسنلا ةروس ريسفتت ىف ینوتسم هيلع مالكلا ىتأيسو ( ىئتيلا ىف اوطسقتال نأ متفخ

 هلوقو . نویندم هلك دانسالاو ؛ ناسيك نبا وه حلاصو , دعس نبا وه ميهارباو , زيزعلا دبع وه دانسالا ىف روكذملا

 نا قيرطب انورقم ثيللا نع اص نب هللا دبع قيرط نم هريسفت ىف ىربطلا هلصو « سنوي ىنثدح ثيللا لاقو »

 بوصأ هلعل و « هتميقي نع » ىنبمشكلا باور فو ( هتميتي دحأ ةبغر ) هيف هلوقو ؛ سنوي نع بهو

 اه ريغو نيضرألا ق زكر شلا بسب - م

 نب .رباج نع لس ىبأ نع ىرهأرلا نع رمش انربخأ ماشہ انثادح دمي "نب وفا دبع (شرو - ؟غ6



 ةكرشلا بانک ۷ | 1
 وتفكرصو ذودحلا تو اذاف « سقي ملم “لکی ةعفشلا مب وبلا لنج اإ » لاق امنع لا يضر هللا دبع

 ع الف قر طلا

 مالكلا ىضم دقو « مسقي ملام لك ىن ةعفشلا » رباج ثيدح هيف دروأ ( اهريغو نيضرالا ىف ةكرشلا باب )ەل

بهذ هزاوج ىلاو 0 رادلاو ضرألا ةمسق زاوج لإ ةراشإلا انه دارأو « ةعفشلا باك ىف هيلع
 ترغص دوبجلا 

 نبا وه ةياورلا هذه ىف ماشهو . اهتتسق عنتمتف تمسق ول اهب عفتتيال ىلا مبضعب ىتثتساو « تريكو أ رادلا

 قى اعنصلا فسود

 اهتريغ وأ روأللا ةاكرشلا ےس اذا بسا - ٩

 ةمفش' الو عوجأر مل سيلف
 دبع نب راج نع ةئاَس ىلأ نع ”ىرهأرلا نع رم انمدح دحاولا ربع اننا دح د دسم اشو - ۹

 قارطلا تقكصو دودملا تو اذاف « مق ملام لك ىف ةضلاب لكي ؛بلا یضق » لاق امهنع ا ۍضر هللا

 « ةمئش الف

يف دروأ ( ةعفشالو عوجر مل سيلف اهريغو رودلا ءاكرشلا مسق اذإ باب ) هلق
 لاق ؛ روكذملا رباج ثيدح ه

 ْذإ - عوجرلا ىن اجفن نم مزاي هنوكل نكل « ةعفشلا قن الإ ثيدحلا ىف سيلو « ةمسقلا موزاب مجرت : رينملا نبا

 ةعفشلا تداعف  ةعاشم تداعل عجري نأ كيرشلل ناكول

 لاو ربهاذلا ىف كارتشالا باپ -۰

 فلا هيف نوک امو
 ىفريخأ لاق_دوسألا نبا ىنعي - ناثع نع رمصاع وہا انث دح ىلع نب ورع یخ - ۲۹۹۸ ۷

 ديب أدب ايش يل كيرشو انأ ”تيرتشا » لاقف ديب ادب رفركملا نع رلامنملا بأ ”تلأس لاقر لم ىبأ ن نامل

 : لاقف َتللذ نع هب 'ىبلا انلأسو قرأ نب ُديز ىكيرشو انأ تاق :لاقف هانلأسف بزاع نب هاربلا انءاجخل « ةئيسنو

 0 هود رف E ناکامو ¢ موذك ديب دي ناکام

 ةحيحصلا ةكرشلا نأ ىلع اوعمجأ : لاطب نبا لاق ( فرصلا هيف نوكي امو ةضفلاو بهذلا ىف كارتشالا باب ) هلوق

 امهنم دحاو لك يقي نأ الإ اعيمج فرصتي مث زيمتيال ىتح كلذ اطلخم مث هبحاص جرخأ ام لثم دحاو لك جرخ نأ

 امهدحأ نم ريئاندلا تناكاذإ اوفلتخا نكل « ةرئاج رين اندلا و مهاردلاب ةكرشلا نأ ىلع اوعمجأو . هسفن ماقم رخآلا

 فلتختال نأ ىمفاشلا دازو « ها ىروثلا الا نويفوكلاو هنع روهشملا ف كلامو ىفاشلا همنف , رخآلا نم ماردلاو

 نوكسي امو » هلوقو « ىروثلا لوق ىلإ هحونحي رمشي ةمجرتلا ىراخبلا قالطاو « ةرسكملاو حاحمااكاضيأ ةغصلا
 ىلثم لك ف حصي : شكلا لاقف كلذ ىف ءاملعلا فلتخا دقو « كلذ ريغو.ربتلاو ةشوشغملا ماردلاك ىأ « فرصلا هيف



 الا 1 ۲۵۰۰ ب ۲۹۷ ثيدحلا

 دقو « فرملا ىف ءازبلا ثيدح بابلا ىف فنصملا دروأو . بورضملا دقنلاب صتخم ليقو « ةيعفاشلا دنع حصالا 5

 وبأ انثدح ) هلوق 3 كانه هيلع مالكا صضءب مدقتو « ةئيسف بوهذلاب قرولا e2 باب ىو عويبلا لئاوأ ىف مدقت

 مل ( یل كيرشو انآ كيرتشا ) هلوق . ةطساوب هلع عضاوم ةدع ىفو انه ىورو ؛ ىراخبلا خيش ليبنلا وه ( مصاع

 هل . «فرصلا ف رمتأ تنك » ظفلب عويبلا لئاوأ ىف مدقت ( ةئيسنو ديب ادي اثيش ) هلق . هما ىلع فقأ'
 ىأ ءارلا فيفختو ةمجعملا لاذلا ميدقتب « هورذف » ةعرك ةياور ىف ( هردرف ةئيسف ناك امو هوذخن دبب ادي ناکام )
 زاوج ىلع هب لدتساو « زئاج اهتايثاو اذه لثم ىف اهفذحو < ءال نردب « هودر » قسنلا ةياور فوه را

 ديؤيو ,نيفاتتع نيدقع ىلإ راشأ نوكي نأ لايتحال رظن هيفو « حصي ال ام لطبي و اهن حبحصلا حصيف ةقفصلا قي رفت
 ىف مارد یل كيرش عاب » لاق لابملا ىبأ نع رخآ هجو نم « ةنيدملا ىلإ ةرجملا باب » ىف ىت ايسام لاهتحالا اذه

 ادي ناكام :لاقف عيبلا اذه عيابتن نحنو ةئيدملا علي ىنلا مدق » هيفو « ثيدحلا ركذف « مسوملا لإ ةئيسف قوسلا

 هيف کل عقو ام ىأ « هرذغن ديب ادي ناك ام » هلوق مف اذه ىلعف « حاصي الف ةئيسن ناك امو « سأب هب سولف ديب
 نأ كلذ نم مزار الو « هوكرتاف حيحصب سولف ضب اقتلا هيف كدا عقب مل امو « هوضمأف حب وهف سلجلا ىف شباقتلا

 لاق هنع هلا ضر ونا دبع نع عفان نع ءامسأ نب يروج ان دح ليعامإ نب ىموم اشر - ۹

 ج ر مد وعادرر.و اا ا ااو و اهم رام رش مو ءاهوع زيو اهرامسي نأ دوبلا ربيع كَم هللا لوسر ىلأ »

 ‹ عم ىنمم سيلو ةفطاع « نيكرشملاو » هلوق ىف واولا ( ةعرازملا ىف نيكرشملاو ىذلا ةكراشم باب ) هلوق
 نأ ىلع ريبخ دوببلا ءاطعإ] ىف رمع نأ ثيدح هيف ركذ دقو « نيكرشملل مسملا ةكراشمو ىذلل لسملا ةكراشم ريدقتلاو

 , ىذلا ىنمم ىف راص نمأتسا اذإ هلال هب كرشملا قحأو ىذلا ىف رهاظ وهو ء ةعرازملا ىف مدقت دقو , ارصتخم اهوامعي

 اذإ هداج هنأ الإ كلام لاق هب و ٠ قحإو دمحأو ثيللاو ىروثلاك زاوجلا ىف فلاخ نم ةفلاخي ىلا فمما راشأو:

 جتحاو « ريزتخلاو رجلا نمأو ابرلاك لع ال ام ملسملا لام ىف لخدي نأ ةيشخ مهتجحو « لسملا ةرضحب فرصتي ناك

 نأ عم مهنم ةيزجلا ذخأ ةيغورش“و ؛ اهريغ ىف زاج ةعرازملا ىف ذاج اذإو ٠ ربيخ دوبي يي ىنلا ةلماعع دوبجلا
 ايف ام ملاومأ ىف

 اهيف لالا متنلا ملأ صاب - 5
 ماع نب ةبفح نع ريا ىبأ نع بيبح ىبأ نب ديزي نع ”ثيلل اند ديعس نب هبت اشو ل ۰

 وللا لوسرل هك ذف دوت ىتبف «اياحت هتباس ىلع اهمسقي مغ هاطعأ وا ہلا لوسر نأ » هنع هللا ىضر

 «تتنأ هب حض :لاقن وی
 لئاوأ ىف ةكرشلا ىف هدارب ١ هيجوت ىضم دقو « س اع نب ةع ثيدح هيف ركذ ( اهيف لدعلاو ملا مسق باب ) هلق



 ۱۴٦
 ةكرشلا باتك ۔ عب

١ e 

 ىلاعت هللا ءاش نإ ىحاضالا ىف هحرش ةيقب ىلع مالكلا یاہو « لاکو لا

  - ۳هريغو ماعطلا ىف ةكرشلا ساپ
 ر و ص سام او رشا 1 00 ٍ-

 ةكرش هل نأ رع ىأرف « رخآ هرمف نيش مواس الجر نأ كك ذيو

 | - هر ىربخأ لاق رب۵ نب دلل يع ىربخأ لاق _جرقلا نب عصا اشو

 ىلإ ديح تنب بنو هلأ هب تاو كب ىبلا كردأ دق َناكو - رماشه ن هللا دبع .ءلج نع دبعت نبا

 هنأ دبعم نب ةرهز نعو هل اعّدو سار حسف 2 راو لاق هما هللا لوسراي : تااقف ا هللا لوسر

 هللا ىضر رييثرلا ناو ع نیا ماقلیق ؛ .ماءطلا ىرتشيف .قوسلا ىلا ,ماشه ن وا دبع هج هب جار ناك

 ىه اك ةلحارلا ”باصأ امترف « مکر شيف « ةكتربلاب كلا اعد دق ياكم للا ناف « انكرشأ : هل نالوقيف مهنع

 ل زما ىلإ اهم تسبق 6

 ىف هفرط ۲۵۰۱ ثيدحلا] : ۷۲١۰ [

 ] [1؟* : ىف هفرط _ ۲۵۰۲ ثيدحلا

ىلع روهججاو ؛ تايلثلا نم ىأ (هريغو ماعطلا ىف ةكرشلا باب) هلوق
 دنع حصألاو « كلمتيام لك ةكرشلا عج 

دنع ضورعلاب ةكرشلا دارأ نم ليبسو « لثملاب اصاصتخا ةيعفاششلا
 رخآلا ضرع ضعبب مولعملا هضرع ضعب عيبي نأ م

» 
 ماعطلا ىف ةكرشلا هركت ةيكلاملا نعو « مدقت 5بورضملا دقنلا ىن الإ حصيال هجو فو ؛ فرصتلا ىف هل نذأيو مولعملا

 همسا ىلع فقأ مل (الجر نأ ركذيو) هلق . ذاوجلا امهدنع حجارلاو ٠ ةياود و « رثكالل اذك(رمع ىأرف) هلوق

أ لوالاو ؛ لاطب نبا حرش املعو « رمع نبا ىأر ف » هب وېش نبا
 نب سايإ قيرط نم روصئم نب ديعس هاور دقف حص

 ىلع لدی اذهو « ةكرش اهنأ ربع ىأرف « اهارتشا ىتح هزمغف لجر هدنعو ةعلس مواسي الجر رصبأ ربع نأ د ةيواعم

 ةعلسلا ىف اضيأ كلام لاتو « كلام لوق وهو ةئيرقلا تربظ اذإ ةراشالاب اف ىنتكي و ةغيص ةكرشلل طرتشبال ناك هنأ

 هكر حفتنا هال هكرشب نأ همرل رخآلا هكرشتسا و مهنم دحأو اهارتشا اذاف ؛ ةراجتلل ارتش نم فقيف عيبلل ضرعت

 ىتكرشأ لجرلل لجرلا لاق اذإ  فئصملا ىنعي هللا دبع وبا لاق و همام ىتاغصلا ةخز ىف عقوو « هيلع ةدايزلا

 يب نبا وه ( ديعس قربخأ ) هْوَق . روكذملا رمع رثأ نم هذخأ هنأنكو ھا « فصنلا ىف كيرش نوک تكس اذاف

 ديعس نع ىربقألا ةياور نم دواد ىلأ دنغو ىازلا مطب وه (ةرهذ نع) هلق . هءوبش نبا ةياور ىف تدثو « بويأ

 , نب ورمس ىب نم ىمينلا ةرهز نبا ىأ ( ماشه نب هللا دبع هدج نع ) هلق .  ديعم نب ةرهز ليقع وبأ ىئئدح
 ركذ ( هيي ىنلا كددأ دق نکو ) هلق . هيبال ةرهز دج وهو « قيدصلا ركب ىبأ طهر ةر نب یت نب دعس نب بعك

› 
 کلب هلا لوسد نمز ف مثحا هنأ هدئسم یف دحأ یورو « نس تس ب ىنلا ةايح نم كردأ هنأ هدنم نبا

 لكر.  فصوو حتفاا ىف ناک هب همأ باهذ ناف هذه شاور أطخ ىلع لدي بابلا ثادح و «( ةه نبا هدانسا ف

 بنيز همأ هب تمهذو ) هلق . مالتحالا نس لئاوأ ىف غلب هنأ لمتحيف طض ةميهل نبا ناك ناف كاذ ذإ رغصلاب



 انه ۲۰۹ ۰۲۵۰۱ ثيدحلا
 . لبق تام ماشه هوبأو ةباحصلا ىف ةدودعم ىهو ىزملا دبع نب درسا نب ثراحلا نب ريهز نبا ىأ ( دی تنب
 . ةيراعم ةفالوخ ىلا شاعر « هريغو سلو نبا هركذ اف اہ طتحاو رصم حتف مشه نب هلأ ديع دېش دقو ؛ ارفاك متفلا

 يلح نم ( كردار ىف کا اج رخأو قرهز نعد ا هجو نم ماکحالا ى فز ا داز )هل اعدو )هلوق

 نباو رمع نبا هاةليف ) ِهْلوَق . روكذملا دانسالاب لوصرم وه ( دبعم نب ةرهز نعو ) هلوق . موف هماتب بهو نبا

 فنصملا هجرخأ دقو : تلق . بهو ناالإ اهرخآ ىلإ ةدايزلا هذه دحأ ركذي ملف ناخلا هاور ليعامسالا لاق ( ريبزلا

 لاقو ؛ بهو نا . نع نيوجو نم ميم وبأ هجرخأ كلذكو « دانسالا اذبب بهو نب هللا ديع نع تارعدلا ىف

 ماعطلا ىف كارتشالا هم ابلط امبنوكل ةمجرتلا دهاش وه ( انكرشأ هل نالوقيف ) هلق . بهو نبا هب درفت : ىليعامسالا

 حسم ثيدحلا ىفو , ةجح نوكيف كلذ فااخيام مهريغ نع لقني ملو ةباحصلا نم مو كلذ ىلإ امهباجأف هارتشا ىذلا

 ا لا وس ا ا ل نار

 « هتكرب ساقل ال قلب ىنلا دنع مدالوأ راضحا ىلع ةباحصلا ىعاود رفوتو « ةمومذم لالحلا نم ةمسلا نأ معز نم.
 ناكو » ليعامسالا ةياور ىف عقو اصدحأ : :(ناهبنت ٠) ماشه نب هللا دبع ىف هئاعد ةباجال ملي هت وب مالعأ نم معو ْ

 . أطخاف ىراخبلل ةدايزلا هذه نب رخأتملا ضءب ازعف « هلهأ عيمج نع ةدحاولا ةادثلاب ىحضي - ماشه نب هللا دبع ىنعي -

 قرابلا ة ةورع ناك : هللا دم ع وبأ لاق و هظفلو اهريغ خسألا نم یش ف امرأ ةدادز ىلاءصلا ةخسذ ىف حقو اما

 ىرتشاف ةيحضأ هب ىرتشي ارائيذ ءاطعأ ثيح ةكربلاب لب هللا لوسر ةوعد ةكربب افلأ نيعبرأ حير دقو قوسلا لخدي
 لپ هلل لوسر هل كرف « ةاشو رار دب هءاجو راثيدب اصادحإ عاف نيت اش

 قيفكرا ىف ةكرشلا ببسإب - 4

 لَ ىلا نع امنع هلا ىضر ر ۶ نبا ن ا ن ”ةيربوج انن دح دسم اشو = ٢

 لادع لع ةميق ماقي هن رق "لام هل ناك نإ هلك تتم نأ ويلع ' بجو كولم ىف هل كر: تعا نم م لاق

 ظ « ملا ليس لو مهتصح هزاكرش ىلسيو
 ص

 er 34 ریش نع أ نب يضلل نع هالتق نعر مزاح نر ا“ لح ناما أ 0007 0007 و

 لإ ؛ لاف ناک نإ هَ 4 یتعا ' دبع ىف امن ی قتعأ نم . ١ لاق ام ی لا ن نع هنع 2 ىضد ر ةريره لأ نع
 و ۾ ےس

 ‹ دع نم ابيصن ىأ اصةش قتعأ نميف ةريره ىبأو رمع نبا ى مدح هيف درو iC هلا ب هلق

 كلملا ةمص عرف قدعلا ةدص نآل هل مجرت وف

 نادبلاو ىأدملا ىف كارتشالا صاب ٥-

 ىدهأ أم دعب هيد ىف الجر ”لحرلا £ 1 اذإو

 م ا 5 7
 راج نع واطع نع رج ن اللا دبع ان ربخأ ديز ن واد اندح نامنلا وبا او - 026

 ىرابلا حتت « © ج ۱۸ - ۾



 ةكرشلا باك - هدب 85 ۰ ۸

 لاق . ةلافلا تل ذ ىف "تشفف . انام ىلإ "ل نأو «ةرمع اهانلمؤل انس انمدف انلف . ءىش مهطلخمال حح اب ا ت ۱ چ 2 تع 2 2 8 م 0 e م 5
 ماقق « م ىلا كلذ مف - مكب راج لاقف - نم رطقب مرک ذو "ينو ىلإ اندحأ وريف راج لاقف : كاطع رو

 ىرمأ نم تابقتسا ىنأ ولو « مهنم ل قنأو ؛رأ انأل او ءاذكو اذك نولوقي اماوفأ نأ ىنذلب : لاقف :ابيطخ

 لرد لا عنج نب كلام "نب ةفارس ماقف . تالحأل ىدملا ىعم نأ الولو « تيدهأ ام تار ذّنسا ام

 ام كيبل : لوقي اهدحأ لاقف « بلاط ىبأ ”نب لع ءاجَو لاق . دبألل لب ءال : لاقف ؟ د,ألل وأ انل ص « ولا

 ىل يقي نأ ا ىبلا راف ؛ قلك فا لوسر ةع كيل : ٌرخآلا لاقو « هيلو رفا لوسر هب لأ

 « ىلا ىف کر شأو « همارحإ

 : ماعلا دعب صاخلا نم وهو ةندب حج ةلءبملا ن و ةدحوملا ضب ( ندبلاو ىدحلا ىف كارتشالا باب ) هلوق

 ىف سابع نباو رباج ثيدح هيف ركذ ؟ كلذ غوسي له ىأ ( ىدهأ ام دعب هيده فالجر لجرلا كرشأ اذإو ) هلوق

 ىقوتسم هيلع مالكلا مدقتدقو « ىدملا ىف هكرشأو همارح] ىلع مقي نأ هاف د هيقو ىلع لالهإ هيفو مب ینا ةجح

 ىلع ءاجو « ةندب نوتسو ثالث ىهو ةنيدملا نم ىدا رب ىنلا قاسام دعب تعقو ةكرشلا نأ نايب هيفو . جملا ىف
 هعم ايلع كرشأو ةئدب ةئام ىدحلا نم إب ىنلا هقاس ام عيمج راصف ةئدب نوئالثو عبس هعمو لب ىنلا ىلإ نيلا نم .

 « ايده هلمج نأ دعب هل كلم هنأ ال «ىدحلا باو ىف هل اكيرش ايلع لعج لب هنأ ىلع لوح كارتشالا اذهو ؛ اف

 قاسو « هيف اكيرش راصف الثم هفصن کلم لب ىلا هآرف هعم هرضحأ ىذلا رضحأ امل ىلع نوكي نأ لمتحيو

 امدح لاقف بلاط ىبأ نب ىلع ءاجو ) هلق . الوأ مب ىنلا هقاس ىذلا ىفال هيف نيكيرش اراصف ايده عيحلا

 ناب جحلا لئاوأ ىف مدقن ( قب هللا لوسر ةجحب كيبل : رخألا لاتو يلب هللا لوسر هب لهأ ا كيبل : لوقي

 5 هلي هنا لوسر ةجح د لاق ىذلا نأ نيعتو ةرمعلا باوبأ ىف عقو اذكو ؛ رباج وهو لوألا ةرابعلاب ربع ىذلا

 نم اذه ىف سارع نبا ثيدح : ( هيبنت ) . « وق هللا لوسر » ةجح لث ىأ « ةجحب » هلوق ىنعمو ؛ سابع نبا وه

 ركذي مل لب « هنع ءاطع ةياور ىف الو هنع حيرج نب ةباور ىفال سواط ةمجرت ىف هركذي مف ىزملا هلفغأ هجولا اذه

 ىف الو قفتملا ىف ال هذه سابع نا نع سواط قيرط ركذي لف ىدينلا عنص اذكو ‹ سواط نع ةباور امهنم دحاول

 نم هجرخأ هناف « سواط نع خرج نبا ةياور نمهنأ « يعن ىبأ جرخلسم » نم نيبت نکل ‹ ىراخبلا دارفأ

 انثدحو » لاق « رباج نع ءاطع نع جرج نبا نع ديز نب داح انئدح عيبرلا وبأ انثدح د لاق « ىلمي ىبأ دئسم د

 اأو عضوملا اذه ريغ ىف ةياور سواط نغ جرج نبال رأ مو سابع نبا نع سواط نع جرج نبا نع دامح

 «دمحأ دنسم د ف سابع نبا نع سواط ةياور نم ثيدحلا اذه رأ لو « ةطساوب امهريغو نيحيحصلا ىف هنع ىوري

 ةمركع نم الو دهاجب نم عمسي مل هنإ ةمئألا لاق دقف , عطقنم سواط نع حيرج نبا نأ یل ربظي ىذلاو هریک عم

 لعأ هللاو . ةلس نر ثعو# هتافر امنع ت اهوا ءاطع نم عع .ly امينا ق1 نم سرا غو امنع لسرأ امو



 ۹ ۲۰۰۷ ثيدحلا

 نقلا ىف روج منغلا نم ةرشع لد نع باپ - ٠

 ك قاد ۾ هح نم ةعافر ن ا نع هيأ نع نايف نع کو انبخأ دع شرط - ۷

 .موقلا لجمف ؛ وا ا انيصأ ”ةماه م نم ةفيلحلا ىزذب ةا ىبلا عم ا هللا < يضر جدخ

 نإ من. رددزجب مل نه ردع لدع مث « تدك أف اهب ران دي ر هنا لوسر اذ «رودتلا اهم اولغأف

 دباوأك ۔ دياوأ ماهل وذل نإ : ني ذا ”لوسر لاقف ءم سي ة ةريسب ليغ لإ _موقلا ىف سیلو "دن ريمي

 نأ - فا وأ - وجرت انإ هللا لوسراي : ىتدج لاق لاق . اذكه رشا اهنم كيلغ اف « شحّرلا

 م 4 رام قراوأ « لجتما : لاقف ؟ بصقلاب سارا اندم سياو « ادغ ٌردملا ' قلن

 ىدف رفا امار ف كا كلذ نع كن دحاسو . ر نا سل اكن هيلع هللا

 6 ةشبملا

 رک. فانثا حتفب ( ملا ف ) ںیمب ىأ یارلا منو ميجلا حتفب ( رو ملا نم ۃرشم لدع نم باب ) وق

 ىراخبلا خيش دمو . ىلاعت هللا ٠ اش نإ حابذلا ىف هيلع مالكلا ینا هنأو ابرق مدقت دقو « كلذ ىف عفار ثيدح هيف

 . ملعأ هاو . « مالس نب دع انثدح د هب ویش نبا ةياور ف عقوو « تاياورلا رثك أ ىف بسني مل ثيدحلا اذه ىف

 ةيقبلاو دحاو ابنم قلعملا « اثيدح نيرشعو ةعبس ىلع ةعوفرملا ثيداحالا نم ةكرشلا باتك لمتشا : ( ةماخ )

 . ثيدح ىوس اهحبرخت ىلع لسم هقفاو ؛ رشع ةعبرأ صلاخلاو اثيدح رشع ةلالث ىضم ايفو هيف اهنم رركلا « ةلوصوم

 « هتصق ىف ديبزلا نب هللا دبعو ربع نب هللا دبع ىثيدحو ماشه نب هللا دبع ىيدحو « هللا دودح ىلع مئافلا لثم » نامنلا
 لعأ هاو . دحاو رأ راثآلا نم هيفو . ريخالا سابع نبا ثيدححو
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 ةضوبقم نه رف ابتاک اودین مو فس ىلع تك نإو)
ْ 

  ۸نهر دقأو » لاق هنع فا ضرر سنأ نع دات انثَّدح ماثه انثدح ھارا "نب لسم اڑ
E sSد  SITا ا  aلوقي همم" دلو . ةخينس .ةلاهإو ريش زبحم هيو یبا ىلا ”تيشّمو « ريعشب هعرد هرب ملا لوسا  :. 

 < تايبأ ةعسنل مهنإو ؛ ىسأالو عام الإ يقي دحع لال عيصأام 030
 اذك ( ةضوبقم نهرف إل لجو زع هللا لوقو « رضحلا ف نهرلا ىف باتك . ميحرلا نمحرلا هللا مب ) هلوق

 نهرلاو ٠ اوا نم ةيآلا اوركذ مولكو «ءاجام باب » ةيويش نالو 0 « باتك» لدي » باب ههريغلو ؛ رذ یال

 تبسک ام سفن لک إل هنمو «تيثو ماد اذإ ءىثلا نهر محلوق نم سابتحالا ةغملا ىف : ءاحلا نوكسو هلوأ حتفب

 . ردصملا ماب لوعفملا ةعم ةن وهرملا نيسعلا ىلع اضيأ قلطيو . نيد ىلع ةة و لام لەج : عرشلا فو. (ةنيهر

 رضحلا ىف» هلوقو . امہ “یرقو« باتكو بتکک ءارلا ركب ناهر ىلع اضيأ عمجيو « عملا نيتمضب نهرلا امأو
 هركذأس اک رضحلا ىف هتيعورشم ىلع ثيدحلا ةلالدل هل مورفم الف بلاغلل جرخ ةيآلا ىف رفسلاب دييقتلا نأ ىلإ ةراشإ

 کضعب نمأ ناف ) ىلاعت هلوقل نيدلا ىلع ةقثوت عرش نهرلا نأب ىنءملا عح نم هل اوجتحاو ؛ روبملا لوق وهو

 جرم هجرخاف بتاكلا دقف ةنظم هنال رفسلاب هديق ام'او « قاثيتسالا نهرلاب دارملا تأ ىلإ ريشي هناف € اضعب

 « بتاكلا دج ويال ثيح رفلا ىفالإ عرشيال : الاقف امنع ىربطلا هلقن اف كاحضلاو دهاج كلذ ف فلاخو « بلاغلا

 هب عربت ناو « كلذ هل نكي ل رضحلا ىف نهرلا نيت رملا طرش نأ : مزح نا لاقو < رهاظلا لهأو دواد لاق هبو

 مدقت دقو « هتداعك هقرط ضعب ىف درو ام ىلإ ىراخبلا راشأ دقو . كلذ ىلع بابلا ثيدح لمحو « زاج نهارلا

 دنع ةنيدملاب هل اعرد نهر دقلو » ظفلب هجولا اذه نم عوببلا لئاوأ ىف « ةئيسنلاب ب ىنلا ءازش باب د ىف ثيدحلا

 هلق . رضحلا ىف نهرلل ضرعت ثيدحلاو ةيآلا ىف سيل هنأب ضرتعا نم ىلع درلا كلذب فرعو « یدو

 لسم ظفل ىلع انهو هظفل ىلع كانه هقاسو « رخآ دانساب ائورقم عوببلا لئاوأ ىف مدقت ( ميهاربا نب لسم انثدح )

 ةداتق نع راطعلا نابأ قيرط نم دمأ هلدب ؛ فو ذع ءىثث ىلع فوطعم وه ( هعرد نهر دقلو ) هلو : ميهاربا نبا

 ىف عقو ( ديعشإ ) هلق : ثني و ركذي ةلمبملا ركب عددلاو « هباجاف ب هللا لوسر اعد ايدو نأ د سذأ نع

 < هلهال اريعش هلم ذخأو ىدوب دنع ةئيدملاب هل اءرذ لِي ىنلا نهر دقلو » ظفلب هجولا اذه نم عوببلا لئاوأ

 اعرد نهر مب ىنلا نأ » هيب أ نع دم نب رفعج قيرط نم قبلا مث ىمفاشلا هنيب ء محشلا وبأ وه ىدوهلا اذهو

 ؛ هتينك همسا ةلموملا نوكسو ةمجعملا حتفب محشلا وبأو « ىبتنا « يعش ىف رفظ یب نم لجر ىدوبلا محشلا ىبأ دنع هل

 ةروسكمو ةدودم ةدحوم ةزمهب نيرخأملا ضءب هطيضو ؛ مهل افيل> ناكو سوألا نم نطب ءافلاو ءاظلا حتفب رفظو



 ۱0 ۲۵۰۸ ثيدحلا

 یتایس اک اعاص نيئالث روكذملا ريعشلا ردق ناکو ‹ ىباحصلا محللا ىتآب هيلع سبتلا ہن اکو , ءابإلا نم لعافلا مسا
 قي رط نم مهريغو قارطلاو هجام ناو دمحأ هاور كلذكو ١ ىزاغملا رخاوأو دابجلا ىف ةثئاع ثيدح نم فصلا

 ريج نيثالثلا نود ناك هلعلو « نبرشعب » الافف هجولا اذه نم ىلاسنلاو ىذمرتلا هجر خأو « سابع نبا نع ةمركع

 اراند تناك ماعطلا ةميق نأ ىنأ نع ةداتق نع نابيش قيرط نم نابح نال عقوو < ىرخأ ىغلأو ةرات رسكلا

 ر ینا ىلا تيشمو ) ےلوق . « تام ىتح هب اهكتفيام دجو اف د هرخآ ىف ةيقآألا نابيش قيرط نم دحأ دازو
 ' مسد لك وه ليقو « ةيلالاو محشلا نم بيذأ ام ءاملا فيفختو ةزمملا ركب ةلاهإلاو ( ةخنس ةلاه]و ريعش زب

 ةريغتلا ىأ ة-وتفم ةمجعم اهدعب نونلا رسكو ةلمهملا حتفب « ةخنس د هلوقو « ناهدألا نم هب مدت وام ليقو « دماج
 تاذ ب هللا ىن ىعد دقل د سفأ نع ةداتق نع نابيش قيرط نم دحال عقوو . اضيأ ىازلاب اهيف لاقيو ٠ جرا

 فالخ « هيلا تيشم » لاق اذباف سنأ ناسل ىلع علي ىنلا اعد یدوہلا نأكف « ةخنس ةلاهإو ريعش زبخ ىلع موي
 لعاف وهو يب ىنلل ريمضلاو سفأ « تعم د لعاف (هتعمس دقلو) هلوق . هيلا كلذ رضح هنأ هرهاظ هيضتقيام

 . عويبلا لئاوأ ىف هيلع درلا ىلا ترشأ دقو « ةداتق تعمس لعافو سنأ هنأب ىنامركلا مزجو « لوقي

 : لرقي هلي هللا لودر تعم دقلو , ظفلب ةروكذاا نابيث قيرط نم هجام ناو د۔حا هج رخأ دقو

 الو عاص الإ دمع لآل حبصأ ام ) هلق . هماتب دحأ هقاسو هجام نبا ظفل ثيدحلا ركذف « هديب دمع سفن ىذلاو

 نع ىجكلا قيرط نم « جرختسملا » ىف معن وبأ هجرخأو «٠ عما ١ ف ىديملا هركذ اذكو « عيمجلل اذك ( ىبمأ

 ىف ميهاربا نب ملم فلوخو « عاص الإ مآ الو دم لآل حببمأ امد ظفلب هيف ىراخبلا خيش ميهاربا نب لسم
 ىناسنلاو ماشه نب ذاهمو ىدع ىبأ نبا قيرط نم ىذمرتلاو هقيرط ن٠ ىلعامسالاو ماع ىنأ نع دمحأ هجرخأف كلذ

 لئاوأ ىف رخآ هجو نم مدقتو « بح نم عاد الو رع نم عاص دک لآ ىف قم ام د ظفلب ماشه قب رط نم

 « ةو عسل ذمموي هدنع ناو , نيروكذاا ةياور ىف ( تايبأ ةعسنل مهناو ) هلق . رك لدب ءرب» ظفلب عويبلا

 ىلإ ةراشإلا هلبق ام عم ردقلا اذهل سنأ ركذ ةبسانمو . ىلاعت هللا ءاش نإ بقانملا باتدك ف نهئامسأ قايس ىتأيسو

 ةوعد هتباجإ رع ارذتعم هلاق اماو كلذ نم هللا ذاعم - ایک اش الو ارجضتم هلق | هاو اذه 2 هلوق ببس

 ينا نأ نظي نأ نم ارارف سنأ وه كلذ لئاق نأب مذ ىذلا لماحلا وه اذه لعلو « هعرد هدنع هنهراو ىدوهيلا

 يف لمامتملا نيع ميرحن ققحتي مل اعف رافكلا ةلماعم زاوج ثيدحلا ىفو . ملعأ هللاو رجضتلا ىنعم كلذ لاق هلل

 هيفو . مارح هلام رڪ نم ةلماعم زاوج هنم طباتساو « مهيب ايف مهالماعمو مهدقتعم داسفب رابتعالا مدعو

 مهيدي ىف ةمذلا لهأ كالمأ تويث هيفو ‹ ايبرح نكي ملام رفاكلا نم كلذ ريغو هتراجإو هنهرو حالسلا عيوب زارج
 يذق نأو ؛.لكوتلا ىف حداق ريغ هنأو برحلا تالآ نم اهريغو ددعلاو عوددلا ذاختاو لجؤملا نملاب ءارشلا زاوجو

 اوق لوقلا نأو ؛ ىدوادلا هلاق ريعتلا رصعلا كلذ توق ثك أ نأو « رينا نبا هلاق امسيبحت ىلع لدتال برحلا لآ

 اقا و ايندلا ىف دهزلاو عضاوتلا نم مب ىنلا هيلع ناكام هيفو . نيتلا نبا ءاكح هئيمي عم نوهرملا ةميآ ىف نيترملا
 يملا قيض ىلع ربصااو «هعرد نهر ىلا جاتحا ىتح راعدالا مدع ىلإ هب ىضفأ ىذلا مركلاو « اهيلع هت ردق عم اهتم

 ةكحلا : ءاملعلا لاق . ىتأيو ىنتم امم كلذ ريغ هيفو ؛ كلذ ىلع همم نهرصل هجاوزأل ةليضفو « ريسيلاب ةءانقلاو
 اف ماعط كاذ ذإ مهدنع نكي مل مهنا وأ « اوج لا نابل امإ دوبل ةلماعم للا ةباحصاا ريسايم ةلماعم نع لب هلودع



 نهرلا باك - م 3

 كاذ ذإ مهيف نوكي نأ دعبيال هئاف « مهيلع قيبضتلا دري لف اضوع وأ انمي هنم نوذخأي ال مهنأ ىشخ وأ مريغ ةجاح نع

 لعأ هاو . كلذ لقن نم هب ارسوم نكي ملنم هيلع علطا امنأو كلذ ىلع مهعلطي مل هلعلف  هنم رثك أو كلذ ىلعردقي نم

 هعرد نهر نم تسبساب - ؟ ظ

 نهرا ”ييهاربإ دنع انك اذت » لاق ”شمألا انّندح حاولا ديعانّتدح دسم شو - ۹

 . یدو "نم یرتشا ب ىنلا نأ امنع ا ىضر ةشلاع نع دوسألا انثادح ھا ربإ لاقف ‹رفلسلا ىف لیبقلاو

 6 هعردإ هتهرو ,لجأ ىلإ اط

 .رهرلا ) ىمخنلا وه ( ميهاربا دنع انركاذت لات ) شعآلا ثيدح هيف ركذ ( هعرد نهر نم باب ) هلق

 ىف هب فيرعتلا مدقت ( ىدوم نم ىرتشا ) هلوق ٠ ىنعمو انزو لضكلا ىأ ةدحوملا رسكو فاقلا حتفب ( ليبقلاو

 نم نابح نبا حيم ىنف لجألا امأو ؛ هلبق ىذلا بابلا ىف هسنج مدقت ( لجأ ىلإ امامط ) هلوق . هلبق ىذلا بابلا

 دحاولا دبع قيرط نم عويبلا لئاوأ ىف مدقت ( هعرد هنهرو ) هلق . ةنس هنأ شعالا نع دايز نب دحاولا دبع قيرط

 ۰ هدر ىذلا ىف ركذيسو رفاكلا نم حالسلا عيب زاوج ىلع هب لدتساو « ديدح نم اعرد هئهرو د ظفلب شمالا نع

 قو « ةئوهم هعردو هلي هللا لوسر قوت , ظفلب شمالا نع ىروثلا قيرط نم ىزافملا خاو ىف عقو۔

 سفن  ةريره ىلأ ثيدح ىف للي هلوقب دارملا نأ ىلع لياد هيفو « هب اهكتفيام دجو اف ه دحأ دنع سأأ كيدح

 ‹ ةيصوصخ ىهف ندب ةقلعم نوكت ال اهئاف ءايبنآلا سفن ريغ ىف هلع اذه ليق « هنع ىضقي ىح هنيدب ةقلعم نما

 ؛ ىدروأملا حنج هيلأو « ءافولا هب هل لصح ام نيدلا بحاص دنع كرتي مل نم د هريغو نايح نبأ هحمص ثيدح وه.

 رباج نع دعس نبا ىور نكل « مب ىنلا دعب عردلا كتفا ركب ابأ نأ « ةيوبنلا ةيضقألا , ىف عالطلا نبا ركذ,

 نأ ءال ىعشلا نع هدنسم ىف هيوهار نب قال یورو «هئويد ىضق ايلع نأو لَو ىنلا تادع ىضق ركب ابأ نأ

 ةشئاه ثيدحم ضرامف هتوم لبق ابكنتفا يب هنأب باجأ نم امأو « بلاط ىبأ نب ىلعل اهباسو عردلا كتفا ركب اب

 اهنع هللا ىض
 حالسلا نهر صاب - ؟

 لوقي امنع هللا يضر للا دبع ن راج تمس : ومع لاق ناهفس انت دح هللا ردبع ن لع اشا ۰

 .انأ : ةدئسس نب دمع لاقف . هو هلوسرو هللا یذآ دق هناف ؟ فرشالا نب بنك نم » وا ہا لوسر ل

 لجأ تنأو انءاسن كهز فيك: اولاق . ىءاسن ىنونهرأ : لاقف . نيو وأ اتو انلست”نأ انذرأ : لاقف مان

 ؟ نیو وا تتوب نهر لاقي مأدحأ بف انءانبأ كنت فيك: اولاق . ؟ءانبأ ینو:دراف : لاق ؟ بر
Eo“ ريب 8 م عض ت 20 م هذ 

 اوتأ م« هواتف «ةينأب نأ مدح وف  حالسلا ىن : نايف لاق - ةمأللا ”كنهرت انكلو « انيلع راع ا١
 م ا 0

 ہوا کب ی
 ]۲۷ تصب ماس : ىف فارطأ ۲۰۱۰ ثيدحلا ]



 م 5 ٣۰۱۲ - ۲۰۱۰ ثيدحلا

 ةقمةح حالسب تسول عردلا نآلعردلا نهر دعب حالسلا نهرل جر اما : رينملا نيا لاق ( عالسلا نهر باب ) هلوق

 (ةمأللا) هلوق . فيسلاكحالسلا ةيلحن زاوحي انلق ناو « اهتيلحت زوجت ال : مهضعب لاق اذهلو ؛ حالسلا اهب نتي ةل آىهام ]و
 ةصق ىف ىفوتسم ثيدحلا اذه ىلع مالكلا قأيسو i حالسلاب یوارلا نايفس اهرسف دق ةنكاس ةزمهو ةددشم مالب

 .« حالسلا نهر زاوج ىلع ةلالد « ةمآللا كنهرن » ملوق ىف سيل : لاطب نبا لاق . ىذاغملا نم فرشألا نب بعك
 اودصقي مل منال هل بوبام هيف سيل : نيتلا نبا لاتو ٠ هريغو برحلا ىف ةحابملا مالكلا ضيراعم نم كلذ ناك امأاو
 نوكت نم دنع هنهرو هعمب زوحي الو : لاق « هلبق ىذلا ثيدحلا نم حالسلا نهر زاوج ذخؤي اأو « ةعيدخلا الإ
 هدېع ضقتناف لي ىذلا ىلع نيءيال ذأ نم هيلع دهاع ام ٹک هنكلو دبع بکا ناکو « قافتاب دبع وأ ةمذ هل

 دبملا لهأ دنع حالسلا نهر مدنع اداتعم نكي ملول هنأب بيجأو « هلوسرو هللا ىذآ هنأب ےب نلعأ دقو « كلذب
 ددصن اوناك الف « هتديكم نم اردادأ ام مہناقو مهي بارتسال مهتداع هب رج ملام هيلع اوضرع ول ذا « هيلع اوضرع الل

 ؛ كلذب ةديكملا تمنتف مهقدص نم هدبع امل كلذ ىلع مهتفاوو  هلمف مدنص مل زوحيام نولعفي مهنأب ه رمهوأ هل ةعداخلا
 ا ىلع مهيب ةرواحلا تعقو اماو « هب هل اونلعأ الو كلذ ناعأ ٠١ هنكل سالا سفن ىف وهف ضقتنا هدبع نوكامأو
 نم لتق زاوج , فرشالا نب بعكل نم » هلوق ىف : ىلبهسلا لاقو . ةقباطملا ف فاك اذهو لاحلا رهاظ هيضتقيام
 لعأ هللاو . ةيفنملا دنع هيلع اقفتم سيل و ؛ ل6 اذك « ةفينح یال افالخ دبع اذ ناک ولو مب هللا لوسر بس

 براو برک نعرا باپ - ؛

 هلثي نهرو . اهفلع رادقب بلحتو ءاهفلع رتب هلاضلا بكر” هاربا نع ريغ لاق

 ناك هنأ يي بلا نع هنع هلا ۍضر ةريره ىبأ ند رماع نع هايركز ان دح متن وبأ اشو - ۱
 « انوهرم ناك اذإ ٌردلا ثيل برشی و « وتقفنب بكري نهرا » لوق

 [ ٠١۱۲ : ىف هفرط _ ۲۵۱۱ ثيدحلا ]

 را ريره ىلأ نع مشا نع هايركز انربخأ را دبع نر بخأ رلتاقم 5 دع اشو - ۲

 ناك اذإ هتقفنب ب رشي ر دلا نبل و « ةوهرم ناك اذإ هتقفدب بكري ريع » لب رفا لوسر لاق : لاق هنع

 « ”ةقفنلا برشي و م ىذلا ىلعو ؛ وهرم

 نع شععاألا قيرط نم هحمصو كاملا هجرخأ ثيدح ظفل ةمجرتلا هذه ( بولعو بوكرم نهرلا باب ) هلق
 ركذ دقو ٠ یہتنا شعلا ىلع هوفقو هریغو نايفس نال « هاجر خي مل : ک اهلا لاق اعوفرم ةربره ىلأ نع حلاص ىلأ
 نم بابلا ثندحل وام وهو « ىذمرتلا مزج هبو فوقوملا حجرو ٠ هريغو شالا ىلع فالتخالا ینطقرادلا

 ةلاضلا بكرت ) ىمخنلا ىأ ( ميهاربا نع ) مسقم نبا ىأ ( ةريغم لاقو ) هلو ٠ ةدايز بابا ثيدح ىفو ىنعملا ثيح
 ديعس هلصو رثآلا اذهو . بوصأ لوآلاو « املع ردقب » ىنممشكلا ةياود ىف عقو (اهفلع ردقب باحتو اهفلع ردقب
 روهنم نب ديعس هلصو دقو ‹ روكذملا حلا ىف ىأ ( هلم نهرلاو ) هلق . هب ةريغم نع ميشه نع روصنم نبأ
 , اهفلع ردقب هنم برشي نيل اهل ناك اذإو : اهفلع ردقب بكرت ةن وهرم تناك اذإ ةبادلا ١ هظفلو روك ذملا دانسإلاب



 نهرلا باك (م 16

 نهترملا برش ةاش نبترا اذا د هظفلو اذه نم حضوأب ميهاربأ نع ناملس يأ نب دامح نع هعماج ىف ةياس نب داحهاورو

 . ةدئاز ىبأ نبا وه (ایرکز انثدح) هلو . ءابر وهف فاعلا نم دعب نبللا نم لضفتسا ناف « امفلع نم ردقب اهنبل نم

 ٠ ىف ةريرهىبأ نع ىعشلل سيل و « ماع ىنثدح » ايركذ نع ناطقلا یجب نع دمحالو ؛ ىعشلا وه ( ماع نع ) هلق

 اذك ( هتقفنب بكر نهرلا ) هلوق . حاكنلا ىف اثاث هل قلعو سرلا ريسفت ىف رخآو ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا

 « رومأملا هيف نيمتي مل نكل « مالا نم بخ وهو «برشي » كلذكو « لوبجلل ءانبلا ىلع بكري لوأ مضب عيمجلا
 هلق . ء انوهرم ناك اذإ هتقفنب بكري ربظلا » لاق ثيح ةيناثلا قيرطلا ىف هحضوأ دقو « نوهرملا نهرلاب دارملاو

 ءىثلا ةفاضإ نم وه ءردلا نبل د هلوقو « عرضلا تاذ ىأ ةرادلا ىنمب ردصم ءارلا ديدشتو ةلمملا حتفب ( ردلا )

 ىأ (ةقفنلا برشيو بكري ىنلا ىلعو ) ةيناثلا ةياورلا ىف هلوق . ( ديصحلا بحو إل ىلاعت هلوقك وهو « هفت ىلإ

 نذأي ل ولو هتحاصع ماق اذإ نهرلاب عافتنالا نبترملل زوج لاق نمل ةجح همفو ‹ ثب دولا رهاظ اذه , ناك نم انئاك

 عفتني الو ةقفنلا ردقب بلحلاو بوكرلاب نهرلا نم نهترملا عضتتي : اولاق ةفئاطو . قحساو دحأ لوق وهو. كلاما هل
 اذهو « قافنإلا ةلباقم ىف عافتنالا ةحاب] ىلع هتوطنمب لد دقف هيف لاجالا ىوعد امأو « ثيدحلا موها امهريغب

 هتبقر كلام ةنوكل نوهرملاب نهارلا عافتنا نال نهترملاب صتخي هنكل المج ناك ناو ثيدحلا نال نهترملاب صتخم

 ثيدحلا اولوأتو « ءىشب نوهرملا نم عفتنيال نبترملا نأ ىلا روهجلا بهذو « نهترلا فالخم هيلع افنم هنوكل ال

 ىاثلاو < هنذإ يغب برشيو بكري نأ كلاما ريغل زيوجتلا امهدحأ : نيهجو نم ساقلا فالخ ىلع درو هن وک

 راثآو اهللع عمج لوصأ هدرب ءابتفلا رومج دنع ثيدحلا اذه : بلا دبع نبا لاق . ةميقلاب ال ةقفنلاب كلذ هنيمشلت

 ريغب ”ىرمأ ةيشام بلحتال » ملاظملا باوبأ ىف ىضاملا رمع نبا ثيدح هخسن ىلع لديو « اتص ىف فلتخمال ةتباث

 یہف اهربظو اهرد نم نهارلا عني مل رمظو رد تاذ نهر نم دارملا نوكي نأ هبشإ : ىمفاشلا لاقو « ىهنا « هنذإ

 اذإ » هظفلو ثيدحلا اذه ىف اركز نع شه هاور اب ىواحطلا هضرتعاو « نهرلا لبق تناکاک هل ةيوكرمو ةبولع

 ثيدحلا نع باجأ مث« نهارلا ال نهترملا دارملا نأ نيعتف لاق « ثيدحلا « اهفلع نهترملا ىلعف ةنوهرم ةبادلا تناك

 رجب ةعفنم لك ضرقو عرضلا ىف نبللا عيب نم هلاكشأ مرح « ابرلا مزح اف ابرلا ميرحت لبق ناك هنأ ىلع لوح هنأب
 اذه ىف خيراتلاو « لاتحالاب تبثيال خسنلا نأب بقءتو « نيتريلا اذه ىف حيبأ ام ابرلا ميرحتب عفتراف لاق ءابر

 نع درفت غئاصلا ملاس نب ليعامسا نأ مزح نبا معز روكذملا مشه قيرطو ‹ نكم ثيداحالا نيب عمجاو ؛ رذعتم

 قيرط نم ىنطقرادلا هجرخأ كلذكو « ميشه نع هدنسم ىف اهاور دحأ نأب بقعتو « هطيلخت نم اأو ةدايرزلاب ميشه

 ىلع قافنالا نم نهارلا عنتما اذإ ام ىلع هلمح ىلا روث وبأو كثيللاو ىعازوالا بهذ دقو ميشه نع بويأ نب دايز

 هتقفن ةلباقم ىف هل لعجو ؛ هيف ةيلاملا ءاقبإلو هناي اظفح ناويحلا ىلع قافنالا نبتربل ذئنيح حابيف نوهرملا

 .رفظلا لئاسم ةلمج نم ىهو «هفلع ردق ىلع هتميق وأ كلذ ردق ديزيال نأ طرشب نيللا برشبوأ بوكرلاب عافتنالا

 نيعلا نم جتني ردلا نال هل زاج بلح اذإ نهترملا نأ لإ ةراشإلا ردلا ىلا نبللا نع لودعلا ىف ةكسملا نا : ليقو

 قفوملا جتحاو « لاق اذك ء الصأ ائيش هنم ذخأي نأ نهترملل زوحيال هناف هنهرو الثم ءانإ ىف نيللا ناكاذإ ام فالف

 كلاملا نع ةباينلاو نهرلا ءامث نم هقح ءافيتسا نكحمأ دقو قح هيف نهتربللو ةبجاو ناوبحلا ةقفن نأب ىنفملا ىف

 ريغب هعانتما دنع ابجوز لام نم اهتؤم ذخأ ةأربلل زوي اک كلذ زاجل هعفانم نم كلذ ءافيقساو هيلع بجو جف
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 لعأ هللاو . اهلع قافثالا ىف هثع ةباينلاو هنذإ

 مهريغو دولا دنع نهرا اپ - ه

 اهنع هللا ضر ةشئاع نع دوسألا نع مارا نعر شعألا نع رج ا د ةي شرو - ۳
 « هعرد هرو اتاط ةعدومس نع هيي د نا كوس ئرتما » تلاق

 نيباسملا ريغ ةلماعم زاوج هضرغو « ابيرق مدقتملا ةشئاع ثيدح هيف ركذ ( مريغو دولا دنع نهرلا باب ) هلق
 اسرق هيف ثحبلا مدقت دقو

 هوخحنو نوم رفاو نهارا <فاتخا اذإ اپ ت 5

 هيلع ىع دلا ىلع نيملاو ؛ ىع دما ىلع ةنيبلاف

e\tسابع نا ىلإ "تبع » لاق كيل ىأ نا نع ر ن مفا انك لح ی ن والخ اشم 7”  

 « هيلع 'ىعدملا ىلع يملا "نأ ىضق ههم ىلا نإ : ىلإ بتكف
 [ ٤٠٠۲ 27558: ىف ہافرط _ ۲۵۱٤ ثيدحلا ]

 للا دبع لاق » لاق لئاو ىلأ نع روصتم نر رج انن الح دبس نب ةت اشو - ن5 ه6

 ر نا هيلع وهو 21 ق رجاف امف وهو اماه قوتي نی ىلع فل نم: ع ف یر

 . ( ملأ باذع- ىل ارق اليلق ا مهنراعأو ثا دوعب و رنا نإ ) [نا رم لآ ۷۷] كلذ قيدت

 £ « قدَص : لاقف لاق « مان دغ لاق ؟ نزا دبع وبأ كن لعام : لاقف انيلإ رخ سيق ن ثعشألا "نإ م

 : هلو نا لوسر لاقف « و ها لوسر ىلإ اندصتخاف « ل و لعد نيبو یاب ٣ تناک ٤ تت

 اهب قحتسي نع ىلع فاح ن : هلي هللا لوسر لاقف . لاب الو فلل أذإ هنإ : تلق . تيب وأ كادهاش

 يذلا "نإ ) بألا ىذه ارتقا م . كلذ قيدصت لا لأ م . نابضغ هباعوهو لا يآ ”رجاف اهمف وهو الام

 ( ملأ باذع ملو - ىلإ  اليلق اتت مهنراعأو وا دعمب نورتشب
 في رمت ركذ ىتأيس (هيلع ىعدملا ىلع نيدلاو ىعدملا ىلع ةئيبلاف هوحنو نبترملاو نهارلا فلتخا اذإ باب ) هلق

 ىعدملاو كرت كرت اذإ نم ىعدملا نإ هيف ليقام صخلأو ىلاعت هللا ءاش نإ تاداهشلا بانک یف هيلع ىعدملاو ىعدملا

 لوعفملا فذح ( سابع نبا ىلإ تبتك) هلق : سابع نبا ثيدح لوألا « ثيداحأ ةثالث هيف ذروأ مث , هفالخي هيلع
 مالكلا یت ایسو < اهرسكو نا ةزمه حتف ذوحي ( ب ىنلا نأ لا بتلك :) هلو ٠ ناريع لآ ريسفت ىف هركذ دقو

 لوق نهرلا ىف لوقلا نإ لاق نمل افالحخ هموع ىلع لما هنم فمما دارأو : تاداهشلا باتك ىف ثيدحلا اذه ىلع

 نوكيا نهرلا نأ ىلإ ىراخبلا منج : نيثلا نبا لاق , نهترملل دهان! نهرلا نال « نهرلا ريق زواج مل ام نبترملا

 ٠ يرابلا هن « 8 جادو - م



 قتملا باتنك- (و 1١

 نم دارأو « برشلا باك ى اب رق امدقت دقو « ثعشألاو دوعسم نب هللادبع اثيدح كلاثلاو ىتاثلا . ادهاش

 راشأ هلعل و « ىعدملا ىلع ةنيبلا نأ نم هب مجرت امل اليلد هيف ناف « هنيمب وأ كادهاش » ثعشالل هب هلوق امهداريإ
 هنأكو . هنايب یتأیس اك هريغو قببلا دنع وهو ٠ ةجرثلا ظفاب سابع نبا ثيدح قرط ضعب ىف دروام ىلا ةمجرتلا ىف
 | | لأ هللاوف . هطرش ىلع تبث ام هيلع لديام دروأو هب مجرت هطرش ىلع نکی ملال

 ىم ايفو هيف اهنم رركملا . ةلوصوم ثيداحأ ةعست ىلع ةعوفرملا ثيداحالا نم نهرلا باك لمتشا . ( ةءاخ )
 مهاربا ع نارثأ راثألا نم هيفو . ةريره ىبأ ثيدح ىوس اهحيرخت ىلع لسم هقفاو « ةثالث صلاخلاو ةتس
 لعأ هللاو . ىمخنلا

 رلضفو قتعلا یف بيسإب -- ١

 } 0 اذ يني: بشم ىذ موي ف ”مامطإ 3 ةبكَر كن ) : [ دليلا ١١ - ٠١ ] ىلامث هلوقو

 ن دس ادع لاك دم نس فاو ىثدح لاق دم ن ماع انثدح سنو, نب دحأ اشو - ۷

 7 رما یتعأ لج ر أ 2 هلل ئنلا لاق هنع هلا یر ة رره نا ىل لاق : لاق نيسملا نب يلع باش ةا ر

 هس 2 ”إ سو

 « نيسملا نب ىلع ىلإ هب ”تقلطناف : ةناجرم ن ديس لاق . رانلا نم هنم اوضح هنم وضع كب هللا ذقندسا اهم
0 

 وأ - مرد فالآ 01 رفعج ن للا دبع هب غا دق هدم لإ اع فا يشر نيسحلا نب لع دمعف ۰

 « هقتعأف  رانيد فلأ

 ١ اااه: ىف رت الها عيبا (

 دازو « « باب » ةلمسبلا دعب ةيوبش نبا داز « رثكالل اذكغ هلضفو قتعلا ىف . يحرلا نحرلا هللا سب ز هلوق

 قع لاقي « كلملا ةلازإ ةلمبلا رسكب قتمااو . ىئسنلا امهتيثأو . باب لقي ملو « قتعلا بانك » ةلمسبلا لبق ىلمتسملا

 قتعو قيس اذإ سرفلا قللع لوق نم قتثم وهو : ىرهزالا لاق « ةقانع + اقاتعو حتفيو هلوأ رسكب اقتع قم
 لوق ىلا قاس (ةبقر كف إل ىلاعت هللا لوقو ) ن]ق . ءاش ثيح بهذيو قتعلاب صلختي قيقرلا نآل « راط اذإ خرفلا

 كفي دارملاو ٠ ناتروجشم ناتءارق امهو ( ماعط] وأ ) هييغل و ( مطأ وأ إل رذ ىبأ ةياور ىف عقوو ( ةبرقم )

 هيلع ديسلا مكح نأ ىلإ ةراشإ ركذلاب تصخ ام ]و « هضعب مساب ءىثلا ةيمسآ نم قرلا نم صخشلا صيلخت ةبقرلا
 ىح ابدع ىف ناعأ نم صتخم ةبقرلا كف نا » مح ثيدح ىف ءاجو « هقنع نم لغلا كف قتتعأ اذاف هتبقر ىف لفلات

 كفو ةمسنلا قتعأ » تلي هلل لوسر لاق لاق بزاع نب ءاربلا ثيدح نم کام لاو نابح نباو دمحأ هءأور « قتعت

 « ابقتع ىف نيمت نأ ةبقرلا كفو : اهقتعب درفت نأ ةمسنلا قع نا , ال : لاق ؟ةدحاو اسيل هللا لوبراي لبق . ةبقرلا
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 ىف لضفلا تبث ىتتعلا ىلع ةناعإلا ف لضفلا تيث اذإ و ‹ هححصو هضءب ىنمرتلا جرخأ ليوط ثيدح ءانثأ ىف وهو

 یور ىذلا صاع وخأ ربع نب هللا دبع نب ديز نبا ىأ ( دم نب دقاو انثدح ) هلوق . ىلوالا باب نم قتعلاب درفتلا

 نب ديعس ىنثدح ) هلوق . دقاو هيخأ نع دمي نب مصاع نع ىدينملا ذاعم قيرط نم ليعامسالا حرص كلذب و ؛ هنع

 بحاص) هلوقو ‹ ناثع ابأ ديعس ینکیو هللا دبع هيبأ مساو « همأ یهو ج اهدعب ءارلا نوكسو ميلا حتفب ( ةئاجرم
 نم موو « هتبحصإ فرمف هيلا امطقنم ناكو « بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا نب نيدياعلا نيز ىأ ( نيسحلا نب ىلع
 « ثيدحلا اذه ريغ ىراخبلا ىف ةئاجرم نب ديغسل سيلو « روبجلا دنع هريغ هناف بابحلا وبأ راسي نب ديعس هنأ عز
 نم عمسي مل لاقو نيعباتلا عابتأ ىف هركذف لفغ مث « ةريره ىبأ نع هتياور تبثآو نيعب اتلا ىف نابح نبا هركذ دقو
 همعزام ىنئئاف امهريغو ىئاسنلاو لسم دنع هنم هعامسب حيرصتلا عقوو « ةريرهوبأ ىل لاق انه لاق دقو . ه١ ةريره ىبأ
 عقوو « لىم اأ » دم نب مصاغ نع ىلع نب مصاع قيرط نم ىليعامسإلا ةاور ىف ( لجد امرأ ) لوق . نابح نبا

 ( رانلا نم ًاوضع ) هلوق . ةناجم نب ديعس نع ميكح ىبأ نب ليعامسا قيرط نم یاسنلاو لم ةياور ىف كلذب هدییقت

 ىف فنصدلا ةرصاخم ىن أتسو ةناجرم نب ديعس نع نيسحلا نب ىلع ةياور نم هلو «رانلا نم هنم اوضع » لسم ةباور ىف

 ثبدح نم ىناسنللو « هجرفب هجرف ىتح رانلا نم هئاضعأ نم اوضع اهنم وضع لكب هللا قتعأ » نامالا تارافك

 أو < مظعب اءهنم نيمظع رانلا نم هكاكف اتناك نیتملسم نیتآرما قتعأ لسم ”ىرما اأو » ةر نب بعك

 « ةمامأ ىبنأ ثيدح نم ىذمرتلل هلثمو < حبك هدانسا « رانلا نم اهكاك-ف تناك ةلسم ةأرما تقتعأ ةبلسم ةأرما

 دائسالاب لوصوم وه ( ةناجسم نب ديعس لاق ) هلوق . تاقث هلاجرو فوع نب نمحرلا دبع ثيدح نم قارطلاو

 ةررره ىبأ نم ثيدحلا تعمس نيح تقلطناف » لسم ةياور فو « ثيدحلاب ىأ ( هب تقلطناف ) هلق . روڪنملا
 : نيسحلا نب ىلع لاقف » ةناجرم نب ديعس نع ميكح ىبأ نب ليعامسا قيرط نم ةناوع وبأو دمحأ داز « ىلعل هتركذف

 عقو « فرطم دبعلا اذه مسا ( هل دبع ىلإ نيسحلا نب ىلع دمعف ) هلق . « معن لاقف ؟ ةريره ىبَأ نم اذه تعمس تنأ
 هلوقو « ملم ىلع امهجرختسم ىف يعن ىبأو ةناوع ىبأو دمحأ دنع ةروكذملا يكح ىبأ نب ليعامسا ةياود ىف كلذ
 تامو ؛ ةرجملا نم ننام ةنس هتاف و تناكو نيسحلا نب, ىلع دلاو مع نبا وهو بلاط ىبأ نبأ ىأ « رفعج نب هللا دبع »

 « نارقآلا ةياور نم هنع هتياورو « عبرأ وأ ثالثب هلبق نيسحلا نب ىلع تامو نيعستو عبس ةئس ةناج ص نب ديعس

 ٤ مارد ةرشعب ناك ك اذ ذإ رائيدلا نأ ىلا ةراشا هيفو ‹ یوارلا نم كيش« راند فلأ وأ مرد فالآ ةرشع » هلرقو

 ةءاور ف ( هقتعأف ) هلوق . كش ريغب « مرد فالآ ةرشع » لاقف ىلع نب مصاع ةءاور نم ليعامسإلا هاور دقو

 قتع نم لضفأ ركذلا قتع نأو ؛ ىتتعلا لضف ثيدحلا ىفو « هللا هجول رح تنأ بهذا ؛ ةف » ةروكذملا ليعامسا
 فالخب دبع وأ رح اهجوزت ءاوس ارح اهدلو ةروريص ىعدتسي اهقتع نأب اجتع ىنا قع لضف نمل افالخ آلا

 ىف سيلام ةماعلا ىلاعملا نم ركذلا قّدع ىف نالو « امءايض مواسي ابلاغ ىثنآلا قتع نأ لضفلا ىف هلباقمو « ركذلا
 ةراشإ « ًاوضع هنم وضع لكب هللا قتعأ » هلوق فو ٠ ثانإلا نود روكذلل حلصي ام هريغو ءاضقلل هتيحالصكى نالا

 ةعفنع, روبجلا صقنلا رفتني هنأ ىلا ىاطخلا راشأو ‹ باعبتسالا لصحيل ناصقن ةبقرلا ف نوكي نأ ىفبنيال هنأ ىلإ

 : لاقو هريغو ىوونلا هركنتسا دقو « عنملا ماقم ىف هلق امو « لحفلاب عفتنيال امف هب عفتني ناک اذ الثم ىسخلاك

 يف ينبني هنأ ىلإ ةراشإ هيف : رينملا نبا لاقو . ىلوأ لماكلا نكل « ةليضف صقان لكو ىصخلا قتع ىف نأ كشال



 قتملا باتك- 4.١ ٩

 . رانلا نم ةذقنم الإ عقتال نأ ىقبنيف رانلا نم ةذقنم ةرافكلا نال « ةمؤم نوكت نأ ةرافكلل نوكت ىلا ةبقرلا
 هاطاعتيام لعلم ناف  انزلا الا رانلا هل بجوي بنذ هب قلعتيال جرفلا نآل « هجر فب هجرف » هلوق ىبرعلا نبا لكشتساو

 نأ لمتحيف : لاق مث « ةبوتلاب الا رفكتنال ةريبك انزلاف الإو « قتعلاب رانلا نم هقتع لكشي مل ةذخافملاكرئاغصلا نم

 الو : ه١ انزلا ةثيس ىزاوب احيجرت قتمملا تانسمل احجرم نوكي ثح ةنزاوملا دنع حجري قتملا نأ دارملا نوكي
 لأ هللاو . الثم بصغلا ىف ديلاك هيف هرا5آ ام ءاضعألا نم هريغ ىف ىنأي لب « جرفلاب كلذل صاصتخا

 ”لضفأ بارا ىأ ببساإب - ؟

لأ نع _حوارم ىلأ نع ههبأ نع ورع نب ماشه نع 'ىموم نب وللا دیم اشو - ۸
 ضر رد ى

 بافترا ئأف : تلق . وليبس ىف ٌداهجو لاب ناعإ : لاق ؟ ٌلضفأ لمعلا ؟ىأ : ب ئنلا تلأس » لاف هنع هلل

 .”قّرخأل تص وأ « امئاض نيون" : لاق ؟ لأ ل 'ناف : "تاق : ابلهأ دنع اهسفنأو « اتم اهالعأ : لاق ؟ ”لضفأ

 « كيفن ىلع اهب قصت ةقدص اهناف « ”رشلا ني "سانلا مدت : لاق ؟ "لمفأ مل ناف : لاف
 نم اذه ( ةورع نب ماشه نع ىسوم نب هللا ديبع انثدح ) هلوق . نتعلل ىأ ( لضفأ باقرلا ىأ باب ) هلق

 انه ناكنإو نيعب اتلا نم هخيش خيش ةورع نب ماشه نآل ؛ تايئالثلا مكح ىف وهو « ىراخبلا ىف عقو ثيدح لأ

 نب ماشه انريخأ د لاقف ىسوم نب هللا ديبع نع ةماسأ نب ثراحلا هأور دقو« هو وهو رخآ یمبات نع ىور

 ماشه نع د ناطقلا ىح قيرط نم ىتاسنلا ةياور یف ( هيبأ نع) هلق . ءجرختسملا » ىف ممن وبأ هجرخأ  ةورع

 قيرط نم لسم داز « ةلمهم اهدعب واولا رسكو ةفيفخ ءار اهدعب ميلا مني ( حوارم ىبأ نع ) هلوق . « با ینئدح

 لاق نم ذشو , همسا فرعرال نيعب تلا رابك نم ىندم وهو « ىرافغلا اضيأ هل لاقيو « ىلا ماشه نعد ديز نب داح

 <« ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل امو : تلق . هرب ملو مب ىثلا كردأ : دحأ وبأ احلا لاق « دعس هجا
 ىرهزلا ةياور نم للم هجرخأ دقو . قس ىف نيعباتلا نم ةلالث دانسالا ىفو . هخيش الإ نويندم مهلك هاجرو

 ريغ للا حوارم ىبأ ةباحصلا ىفو . نيعبانلا م ةعبرأ دانسالا ىف راصف ةورع نع ةورع ىلرم بابح نع

 ىريخأ ماشه نع ديعس نب ىح قيرط نم ليعامسالا ةياور ىف عقوو « دراد ىبال هازعو ادقاو هدنم نبا امس اذه

 مهفلاخو ,دائسالا اذبب ماشه نع هوور اسفن نيرشعلا وحن ًاريثك اددع ليعامسالا ركذو < هريخأ حواس ابأ نأ ىبأ

 نع ماشه نع هنع ةفئاطو ىئيللا ىح نب ىح هاورو ٠ مب ىنلا نه هيبأ نع ماشه نع هنع روهشملا ىف هلسرأف كلام
 كلام نع ةلسرملا ةياورلا : ىنطةرادلا لاق « ةعاجلا ةياورك ماشه نع هنع دواد نب ديعس هأودو « ةهئاع نع هبأ

 رذ ابأ نأ » ةروكذملا ديعس نب يحب ةياود ىف ( رذ ىبأ نع ) إو . ةعامجا لاق اك ماشه نع ظوفحماو « مصأ
 اذكو ةمجعملا نيغلاب ىنمشكللو <« اضيأ ىناسنلا ةياور ىمو رثكالل ةلمهملا نيعلاب (اهالعأ لاق ) هلوق <٠ هريخأ

 وهو .انم اهرثك أ » ماشه نع ديز نب داح قيرط نم لسم عقو : تلق . براقتم امهانعم : لوقرق نبا لاق « قسنلل

 مرد فلأ صخش عم ناك ول امأ ؛ ةدحاو ةبقر قدمي نأ دارأ نميف لعأ هقاو هلع : ىوونلا لاق ؛ دارملا نيبي
 فالؤم اذهو : لاق ؛ لضفأ ناتيقرلاف نيل وضفم نيبقر وأ ةسيفن ةيقر دجوف ارقتمي ةبقر ام ىرتشإ نأ دارأف الم



١4 
 : كيدحلا ۲۰۱۸

 كلذ نأ ربي ىذلاو . ها محلا بیط كانهو ةبقراا كف انه بولطملا نآل « لضفأ ایف ةئيمسسلا ةدحاولا ناف ةيمخألا ١

 عفنلا نم لصحب ام فاعضأ هب عفتناو قاعلاب عفتنا قع اذإ دحاو صخش برف « صاخشألا فالتخاب فاتخي

 بيطب وه عفتني ام رثكأ هب نوعفتني نيذلا حيواحلا ىلع هتقرفتل محللا ةرثكىلإ جاتحم برو « هنم اددع رثكأ یتتعب

 ةرفاكسلا ةبقرلا قع نأ ىف كلام هب جتحاو < رک وأ لق ءاوس لضفأ ناك اعفن رثك أ ناك امبم نأ طب اضاف < , محلا

 مدقت دقو « نيملسملا نم انمث ىلغأ هلوقب دارملا : اولاقو هريغو غبصأ هفلاخو « لضفأ ةلسملا نم انم ىلغأ تناكاذإ
 عقب ام كلذ لثم قتع ناف « دشأ اهب مهطابتغا ام ىأ ( ابلهأ دنع اهسفنأو ) هلوق . لوألا ثيدحلا ىف كلذب هديبقت
 ةياور ىف ( لعفأ مل ناف تلق ) هلق . ( نوبحت ام اوقفنت ىتح بلا اولانت نل إل ىلاعت هلوةك وهو اصلاخ الا ابلاغ
 « بئارغلا » ىف ىنطقرادللو . ةردقلا دارأو لمفلا قاطاف ؛ كلذ ىلع ردقأ مل نإ ىأ « لمفأ مل نإ عي أدأ » ىليعامسالا
 مزج اک ىراخبلا ىف ةاورلا عيمل ةيناتحت فلالا دعب و ةمجعملا داضلاب (اعئاض نيعت ) هلوق ٠ « عطتسأ مل ناف » ظفلب

 هريغو ىنطقرادلا مزجو ‹ اضيأ ضايع هلاق اك ىدنقرمسلا ةياور ىف الإ < لسم ىف وه اذكو « هريغو ضايع هب
 ةوره نب ماده هاور : هطخ نم هتلقن و فدصلا ىلع وبأ لاقو « هيأ نع هاور نم نود اذكه هاور ًاماشه نأب
 حارش نم لاق نم طبخ دقف اذه ررقت اذاو . ىرهزلا لاق اک نونلاو ةلمبملاب باوصلاو « ةيناتحالاو ةمجعملا داضلاب
 قيرط نم ىنطقرادلا یورو « هقرط نم ءىش ىف عمت مل ةياورلا هذه ناف ؛ نونلاو ةلموملا داصلاب ىور هنإ ىراخبلا

 ةلمهملا داصلاب وه امو ماشه فمع لوي ىرهزلا ناك: رمعم لاق « ةمجعملا داضلاب ثيدحلا اذه ماشه نع رمعم

 نب ىلع لاقو « لمعلا نح الو عناصب سيا ىذلا وهو قرخالاب هتلب ال باوصلا وهو : ىطقرادلا لاق ٠ نونلاو
 سكعو ؛ نونلاو ةل.هملاب ىهو مدقت اك لسم دنع ىرهزلا نع رمعم ةياورو . هأ هيف فص اماشه نإ نولوقب : ىنيدملا
 لايم وأ رقف نم عايضلا وذ عئاضلاب دارملا نأب ماشه ةياور تبجو دقو « ضايع هلقن اک انس أ امف ىدنقرمسلا

 « كلذك ءاقرخ ةأ سما و ء نوكس مث مضي قرخ عملباو هل ةعنصال قرخأ لجر : ةغللا لهأ لاق ؛ لوألا ىنعم ىلإ عجريف

 عقوو « ةنامإلا وأ ةعانصلا نم ىأ ( لمفأ مل ناف ) هلوق . فلأ ةدايزب عانص ةأ ماو نيتحتفب عنصو عناص لجدو
 كلذ نم زجملا ىأ لمفأ مل نا هلوق نأب رمشي وهو « تفعض نا تيأرأ » : « بئارغلا » ىف ىنطقرادلا ةياود ىف
 ىح هبسكو ناسنالا لمف ىف لخاد رشلا نع فكلا نأ ىلع ليلد هيف ( رشلا نم ساناا عدن ) هلق . الثم السکال
 ىطرقلا هلاق لوهذلاو ةلفغلا عم ال دصقلاو ةينلا عم الإ فكلا عم لصحيال باوثلا نأ ريغ « بقاعيو هيلع رجؤي

 قدصتت لصالاو نيءاثلا ىدحإ فذح ىلع ةفيفخلا ةلمهملا داصلاو ةانثملا حتفب ( قدصت ةقدص ابف ) هلوق اصخلم

 كثيادح ىف واولا : نايح نبا لاق « نام الا دعب لامعا لضفأ دابجلا نأ ثيدحلا قو . ماغدالا ىلع اهديدشت زوجبد

 دقو « لمعلا وه ناميالا نإ لاق نم باب » ىف مدقتملا ىأ ةريره ىبأ ثيدح ىف كلذك وهو « مث ىنمم, اذه رذ بأ
 ناميالاب دابجلا نرق ليقو ‹ كانه لامعالا لضفأ ىف تاياورلا نم فلتخا ام نيب عملا قيرط ىلع هيف مالكلا مدقت
 هل نوكي نمل نيدلاولا رب لضفو  هنيعت لاح ىف داهجلا ليضفت : ىطرقلا لاقو ‹ لامعألا لضفأ كاذ ذإ ناكدنال انه
 ةعجارملا نسح ثيدحلا فو . نيلئاسلا لاوحأ فالتخاب عضلتخا 3 وجألا نأ هلصاحر « امبنذأي الا دهاحي الف ناو أ

 سيردا ىبأ قيرط نم امهريغو ىرطلاو نابح نبا ىور دقو ؛ هب هقفرو ذيملتلا ىلع لعملاو ىتفملا ربصو « لاؤسلا ىف
 هلا وس اهم : ةريثك دئاوف ىلع لمتشت اهتب وجأو ةريثك ةلئسأ هيف الي ولع ائيدح انئثدح رذ ىبأ نع هريغو ىنالوخلا



 قلعلا باتك- 4 ١٠

 مددع و ءايبنالا ركذ هيفو ‹ لضفأ ةالصلاو ةقدصلاو دابجلاو ةرجملا ىأو لأ نيلسملا ىأ و لك أ نينمؤملا ىأ نع

 ةناعإ نأ ىلإ ةراشإ ثيدحلا فو: رينملا نبا لاق « كلذ ريغو ىهاونو ماوأ نم ةريثك بادآو 0 مهلع لزنأ امو

 هت رهشل هناف عناصلا فالخب < ابلاغ هنيعي دحأ لكف ةناعإلا ةنظم عن اصلا ريغ نال عناصلا ريغ ةناعإ نم لضفأ عن اصلا

 روتسملا ىلع ةقدصاا سنج نم ىبف ؛ هتناعإ نع لفغي هتعنصب

 تايآلا وأ فوسكلا ىف ةقاعتلا نم بحسب ام ساپ - ۳

 ررذنلا تنب ةمطاف غ ورع نب ماشه نع ا 6 ةدئاز ان الح دوعسم و اف-۹

 < نيمشلا فودك ىف ةقاتعلاب لب یہا رمأ » تلاق امهنع لا ضر ركب ىلأ تنب ءامسأ نع

 € م اشه نع ىدوارّدلا نع ىلع ا

 يبأ تنب ءامسأ نع رذنملا تنب ةمطاف نع ماشه اند ادع اننا دح ركب ىلأ نب دخت اشو ۰

 < رتكاتتلاب فول دنع رمو افك» تلاق امهمع هللا ضر ركب

 قاتعالا دارملاو ةقاتعو اقاتع قدعي قذع لاقي « اهرسك نم موو نيعلا حتفب ( ةقاتعلا نم بحتسي ام باب ) هلوق

الاو ٠ نیقابللو تقولا آو هيوبش نباو رذ یال اذک ( تايآلا وأ فوسكلا ىف) هلق . ةقاتعلا موزام وهو
 , تاي

 فوسكلا ىلع تايآلا فطع نال لب ىتعميو واولا ىنعم ىه ىقتامركلا لاقو ؛ كلل ال عيونتلل «وآ دو « فلآ ريغب

 نا ه هقرط ضعب ىف هلوق ىلا راشأ هنأكو « فوسكلا ىوس بابلا ثيدح ىف سيلو « صاخلا ىلع ماعلا فطع نم

 ىذلا قعلا عوقو بسانف رالاب فيوختلا عقيام شك أو «هدابع امهم هللا فوخع هللا تاآ نم ناتبآ رمقلاو سمشلا

 (دوعسم نب سوم انثدح ) هلق . تابألا ةيقب فالذي ةعورشملا ةالصلاب فوسكلا صتخ نكد « رانلا نم قّعي

 رخآ وار نع فوسكلا ىف ثيدحلا مدقت دقو <« همسا نم راک أ هتینکب روہشم نونلا حتفب ىدا ةفيذح وأ وهو

 0 رجح نأ هب دارملا لاق نم موو« ىراخبلا خيش وهو ىئيدملا نبا ىنعي ( ىلع هعبات ) هلوق 1 ةدئاز هخيش نع

 ديدشتو ةلمهملا حتفب ماثعو ؛ ىدقملا وه ( ركب ىبأ نب دم انثدح ) هلق « دمع نب زيزملا دبع وه ىدرواددلاو

 ‹ ةورع نبأ وه ماشهو < دحاولا فی دلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل ام فوكسلا ىرماعلا دملولا نب ىلع نبا وه ةثلثملا

 هعضوم ىف قوّسم هيلع مالكلا مدقت دقو « ليوط ثردح نم رصتخ ثيدحلا اذهو « همع ةئبا ىهو هتج وز ةمطافو

احصلا لوق نأ ىوقب ام وهو ؛ تلي ىنلا وه ماثع ةياور ىف رمآلا نأ ةدئاز ةياورب نيبتو
 ١ ءاذكب رەۇئ انك » ىب

 ءاك ر ثلا نيب ةمأ وأ « نّيتثا نيب ًادبع قتعأ اذإ صاب -- 5

 لَو ىنلا نع هنع ها يضر هيبأ نع ملاس نع ورع نع نايف ان دح هللا دبع ن لع اشو - ه1
ga - - 6 كم قم سورا - 

 6 قتءي م هيلع موق ا ناک ن اف نيا نيب ادېع قتعأ نم لاق
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 7 ها ىضر رع ا نم علا ن نع كلام انربخأ لاق نسو نب وللا دبع اشو بس ۲

 ةميق يلع دبملا موف دبعلا ن ملم , "لام ل ناكف دبع ىف هل كرش ”قتعأ نم » لاق هيي هلا لوسر نأ
 م ص

 « قتعام هنم یټ دقف لا « دبعلا هيلع قتعو مص ”هءاك رش ی : لعأف لد

 امهنم هلا ضر ره نبا نع مفان نع هلا دیجم نع ةماسأ ىبأ نع ليعامسإ نب ديب اشو ۴

 مل ناف هتم م م مال هل ناك نإ هلك هتتم هيلعف كولم ىف *هل اکر قتعأ نم د هلي نا ”لوسر لاق : لاق

 6 شفا م 9 نعْئأف 8 قتلا و4 لدع ةي هيلع موق “لام ل نکی

 ربا ےہ
 هلا . هلل ديب 3 ش اند د دس اشو

 ب ىنلا و نو امهنع 0 ىضركر مج نا نع رنا نع بوب ا ا رنامنلا وأ اشو - نك

 ويف لالا ةميقب هتميق غكبيام لاما نم كل ناکف دبع ىف أل اکر شر وأ كولم ىف ال ايست قتعأ نم » لاق

 « ثيدحلا ىف ”ىشوأ؛ عفان ”هلاق ةيعأ ىردأ ال : بوب لاق . نک هڪ ام هنم تع دقف :Nh ”مفان لاق . یت

 نع نا ي و , ”لوْضُلا انت دح مادو نب احا نشري - 6

 ؛لوقي هلم هبا مادحأ قتميف ءاك رش نیب نوکی : ةمألا وأ دبملا ىف ىت ناك هنأ امنع للا ضر ر ع نبا

 ىلا“ مف دب *و ؛ لدتا ةموق هلام نو م وقي وتب خلبي امو لالا < ب٣ ىتعأ ىذلل ناك اذإ و هلك هقتع يلع بجو دف

 ب 'ىبلا نع رع نبا كلذ ري « تملا ”ليبتس لخينو مؤابصنأ ءاك ثلا

 نا نع عفان نع ٌةيمأ نب ليعامإو ديش نب ىو ةيريوجو قاحسإ نباو بذ ىبأ ناو ثيللا ُهاورو

 رت . . و "بلا نع ابن لا نر رع
 ىف امهك ارتشال ةمالاك ديلا نأ دارأ : : نيتلا نبا لاق ( ءاكرشلا نيب ةمأ وأ نينثا نيب ادبع قتعأ اذإ باب ) هلوق

 لوق در ىلا راثأ هنأكو « ىهتا كلذب امہف ىتفي ناك هنأ بابلا رخآ .ىف رمع نا ثيدح ىف نيب دقو : لاق قرلا

 ةمآألا لواذتب ةغللا ىف دبعلا ظفل نأ مزح نبا ىعداو . أطخ وهو روكذلاب صتتع يملا اذه نا : هيوهاد نب قامت

 رغب هول مسا ةمالاو « هعضو لصأب ركذلا كولمملل مسا دبعلا : ىطرقلا لافو . كولمملا دارأ هلملو ء رظن هيفو

 از یتالاو ركذلا نيب محلا ىف اوقرفي لف روبجلا هفلاخو « ىتالا لوانتيال كلا اذه نا : قعإ لاق مث نمو ‹ هظفل

 ىلع ' زو , اعطف یتالاو ركذلا لوانتي هناف € ادبع نمحرلا ىنآ الإ )) ىلاعت هلو ق5 سنجلا هب داري دبعلا ظفل نال

 ديعلا ىف تفي ناک هنأ » هنع عفان نع ةبقع نب ىمو» قيرط نم ردع نبا ثيدحو : لاق ‹ قرافلا مدعل قاحلإلا قيرط

 دقو « عوفرم حيلا نأ هرهاظف « ر ىنلا نع كلذ ربخي د هرخآ ىف لاق دقو « ثيدحلا « ءاكرشلا نيب نوكي ةمالاو

 وأ ديع ىف كرش هل ناک نمد هک هللا لوسر لاق : لاك ريع نبا نع عفان نع ىرهزلا قيرط نم ىنطفرادلا هاور



 قتلا باتتك ۹ 1۲

 هلم عفان نص قحس] نبا قيرط نم ىواحطاا هجرخأ ام هلثمو « كلذ ىف هتدجو ام حرصأ اذهو « ثيدحلا « ةمأ

 دبملاك محلا اذه ىف ةمالا نوك كاردإ : نيمرحلا مامإ لاق دقو « هلك قتعي ىتح هلام ىف قبام هيلع لمح : هيف لاقو

 : لاقف رخآ ذخأم ىئيللا نامثع امہنیب قرف دقو : تلق . لع هللاو  قرفلاو عملا هجول نطفنلا لبق عماسلا لصاس

 ىلع لخدأ ام نمضيف ءطولل دارت ةلمج ةمآلا نوكت نأ الإ هكيرشل هيلع ءىش الو هعیج ىف كي رشلا قع دفن

 نينئاب دسبعلا فدصملا ديق امت إو . م! دساف نايثع لوقو ءذاش قدسإ لوق : ىوونلا لاق ‹ ررضلا نم امف يرش

 رانيد نبا وه ( ورع نع) ەلۋ او عملا ف حلف الاو < امف دراولا تردا ظفلت اعابتا ءاكرشلاب ةمآلاو

 ( ملاس نع ) هلق . « دانید نإ وربع انثدح » نايفس نع ىديخلا ةيأور ىف عقوو « رمع نب ها دبع نبا وه لاسو

 نب هللا دبع نب ملاس حمس و هنأ ورمع نع نايفس نع هی وهار نب قحسا قيرط نم یاسنللو « ربع نب هللا دبع نبا وه

 هيلع روجحلا نم الو نونجلا نم حمي الف قافتالاب صوصخ هنكل « مومعلا هرهاظ ( قتعأ نم ) هلوق . « رع

 نم مدنع ربيظب ام بس ءابلعلل ليصافت رفاكلاو توملا ضرم ضيرملاو دبعلاو سلفب هيلع روجحملا قو ؛ هفسل

 اقلطم ضرملا ىف موقيال : دحأ لاتو ؛ كلثلا هعسو اذإ الإ ةيعفاشلا دنع توملا ضرم ىف موقي الو « صيصختلا ةلدأ

 ةبارقي هيلع قتعي نم ضعب ثرو نأب هيلع قتع اذإ ام « قتعأ  هلوقب جرخو « ابي رق رفاكلا قتع ىف ثحبلا یاہو

 ناف هديس ىلع قتعي اصقش ىرتشا نأ دعب بئاكملا زجع ول كلذكو , ةياور دمحأ نهو « روحا دنع ةيارس الف

 هبيمأ قتعب ىصوأ ولو « قح هركأ اذإ ام رايتخالا ىف لخديو « ثرالاك و بف ديسلا لمف ريغب نالصحي قتملاو كل
 نهو « ارسعم تيملا ريصيو ثراولل لقتني لالا نآل اضيأ روجلا دنع رسي مل هلكهل نم ءزج قّعب وأ كرتشملا قم

 نالو « صنلا دروع صتخيف سايقلا فالخ ىلع ةيارسلا نأ ربخلا مومفم عم روما ةجحو « ةياور ةيكلإملا

 عوقو «قتعأ نم» هلوق رهاظ مث « افالتا لمعي رمآ رود مب صيصختلا ىضتقيف تافلثملا ةمارغ لويس هلبس مجوقتلا

 الإو لاثلاك وه ( نينثا نيب ادبع ) هلوق ٠ زجنملا ىرجب تدجو اذا ةفصب قلعملا روهمجا ىرجأو « ازجنم املا ٠

 نوكسو ةمجعملا رسكب وهو «اكرش » بابلا ىف هريغو كلام ةياور ىفو « رثكأ وأ نينئا نيب نوكي نأ نيب قرف الف

 ءابيصن » بابلا ىف ةياور ىفو « لوألا نزو ةلمهمو فاقو ةمجعمب « اصقش د ةكرشلا ىف ةيضاملا بوب ةياور ىفو ؛ ءارلا

 كرشلاو , كلذنك الا صقشلا نوكيأل : زازقلا لاقو , ريثكلاو ليلقلا وه : لات ديرد نبا نأ الإ « ىنمم لكلاو

 كرتشملا نال هبشأ ام وأ ءزج راضا نم قايسلا ىف دبالو  كرتدملا ديعلا وهو هقلعتم ىلع قلطأ ردصم لصالا ىف

 حصالاو ؛ فالخ هيف نوهرملاو ىلاج لا ىنثتسي نكل قيقر لك ىف مومعلا موهاظو « اهئم نيعملا .زجلا وأ ةلمجا وه

 ناک ناف هايتاك نأ دعب اكرتشم ©0) قتعأ ولف هيلع ىنياو نرمل قح لاطبإ امف نال ةيارسلا عم ةيانجلاو نهرلا ىف

 مزلتسي الو تبلت دقف , هيلع قرلا ماكحأ توب ىنكي الو الف الاو ةيارسلا عسقو بئاكملا لوانتي ديحلا ظفل

 لد انه ىرسيف بتاكملا نم ىوقأ ربدملل دبعلا ظفل لوانت نكحل , هارد ولام هلثمو « هيلع دبعلا ظفل لامعتسا

 دلولا مأو « كلام ىلإ كلام نم لقنلا مزاتست امن ةيارس الف ةكيرشل دلو مأ امن وك بث ةمأ نم قتهأ ولف « حصالا
 لاح كلذ رابتعا هرهاظ ( موق ًآرسوم ناک ناف ) هلوق . ءالعلا ىلوق حصأ وهو اهعيب ىريال نم دنع كلذ لبقتال

 ادبع نيكي رشلا دحأ يأ ( )١



 ۴ 1 مورو مور كيدحلا

 كاذب حسفأ دقو « موقي ملارسعم ناك نإ نأ همورغمو : كسلا ريغتي مل كلذ كعب رسيأ مث ارسعم ناک ول یتح « قتملا
 نم مضي ىذا اذه ‹ لوألا هكح ىلع قتعي ملام قبيو « قتعام هنم قتع دقف الو د امف لات ثم> كلام ةياود ىف

 ىذلا بالا كيدح ىلع مالكلا ىف كلذ ىف ثحبلا ینأمسو « ءاقيالا اذه دعب محلا نع توكسلا وهو قامسلا اذه

 سکو ال لدع ةمبق هلام ىف » هجولا اذه نم امهتياور ىف یاسنلاو لسم داز <« هلوأ مضب ( هيلع موق ) هلق ٠ هيلي
 حتفلاو ةرركم ةلمهم مث ةمجعمب ططدلاو ,'صقنلا ةلمبم اهدعب فاكلا نوكسو واولا حتفب سكولاو « طاعش الد
 فالتخا ىلع نيدلا ىف هيلع عابيام عيمج کب رش ةصح ى هيلع عابي هنأ ىلع .الملا نم () لا نم قفتاو « روجلا

 نأ ىف فالخلاك وهو « ءابلعلا ىلوق حصأ ىلع رسوملا كح ىف ناك هكلميام ردقب نيد هيلع ناک ولو « كلذ ىف مهدنع
 وهو « لدع ةميق وأ ةميقلا ىلعأي هيلع موقي هناف د ىديحلاو ىمفاشلا ةياود ىف عقوو ء ال مأ ةاكرلا عنم له نيدلا
 ىف ( قتعي مث ) هلق . باوصلا وهو « لدع ةميق هيلع موق د ظفلب هنع هباصأ رثكأ ءاور دقو « نايفس نم كش
 . هلوأ مض عم ةحوتفم بابلا ثيدح ىف ءاتلا نأب رعشي وهو « ًارسوم ناك نا هلام نم هيلع قتعأ مث د سم ةياود
 , قت دبه ىف هل اكرش قتءأ نم » ظفلب لسم هجرخأ « اضيأ ارصتقع ثيدحلا اذه ملاس نع ىرهزلا یور : ( هيبنن )
 ' دقو « جردملا ىف ءدبعلا نم غاي لام هل ناك اذإ » هلوق برطخلا ركذو « دبعلا نم غلبي لام هل ناكاذإ هلام ىف قب أم

 دنعو ,خلبي ءیش ىأ ( خلبیام هل ناكو ) عفان نع كلام قيرط ىف هلوق . فايس اک عفان ةياور ىف ةدايزلا هذه تصقو
 ةميق خلببال هنكل لام هل ناكاذإ ام جرحي « غلبي » هلوقب ديبقتلاو « أطوملا» ةياور ىهو « خلبي لام » ىنجمشكلا
 ىرسي ةثأ كلام بهذم وهو  ةيعفاشلا دنع حصألا نكلل « اقلطم هيلع موقيال ةروصلا هذه ىف هنأ هرهاظو ؛ بيصنلا
 رسوم هلال , ديعلا ةيقب نم ىأ ( ديعلا نمت ) هلوق . ناكمالا بسحب قتعلل اذيفنت هب رسوم وه ىذلا ردقلا ىلإ
 دمو عفان نب رمعو ريع نب ها دمجع نع ةسيئأ ىبأ نب ديز قيرط نم هتياور ىف یاسنلا كلذ حضوأ دقو « هتصع

 قتعيو مءابصنأ هئاكرشا نمضي هناف هئاكرش ءابصنأ ةميق غلبي لام هلو ١ ظفلب رمع نبأ نع عفان نع نالجع نبا
 ىف دارملا نيبت دقو , نا ال ةميقلا انه مزاللاو , نيعلا هب تيررتشا ام نملا نال , ةميقلا انه نملاب دارملاو  دبصلإ .
 هلق ٠ « لدع ةميقب هتميق غلبي ام ١ ظفلب بابلا اذه ىف بوب ةياور ىف ىتأيو « ةروكذملا ةسيئأ ىبأ نب ديز ةياَود"
 لومفملل ءانبلا ىلع « ىطعأف د مهضعبل و « بصنلاب هءاكرشو لعافلل ءانبلا ىلع نك ألا اذك ( هءاكرش ىطعأف )
 اذهو « قابلا عيمج ءاطعأ كي رش هل ناكناف ءاكرش هل ناک نإ ىأ مهصصح ةمبق ىأ « مهصصح د هلوقو « مضلاب هؤاكرشو
 امهبلع موقي لمف سدسلا ىهو هتصح ىناثااو ثاثلا ىهو هتصح مدحأ قتءأف ةئالثلا نيب اكرم ناك ولف هيف فالخال
 فالخلاك ف الخ ةلب انحلاو ةيكا املا دنعو « ىتاثلا ىلع رووا ؟ صصحلا ردق ىلع وأ ةيوسلاب فصنلا بحاص بيصن
 وه ىدوادلا لاق ( قتعام هنم قتع ) هلق . ؟ كلملا ردق ىلع وأ ةيوسلاب ناذخأ» له نينثال تناك اذإ ةعفشلا ىف
 حتفلاب قتتع لاقي امنإو « هريغ هلقي مل هناب نيتلا نبا هبقعتو ؛ ىناثلا ىف لاو حتفلا زوحجبو لوألا نم نيدلا حتفب
 ةماسأ ىبأ نع ) ةثلاثلا ةياورلا ىف هلوق . دعتم ريغ مزال لعفلا نال هلوأ ضب قتع فرعب الو « ةزمحلا ضب قتعأو
 | SE . هلك دبعلا قتع ىأ فاضملا ريمضلا اديك أت ماللا رجب ( هلك هقتع ) هلوق . ىرمعلا رمع نبا وه ( هللأ ديبع نع

 كاذب ىأ )١(

 ىرابلا حت « ۵ ج ٠ -- م
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 ىف عرشي ميوقتلا نأ اهرهاظو « ةياورلا هذه فا ىلا مل ةف لغ مرقي لام هل نكي مل ناف ) هلوق

 نأ ىنعملاو + لالا هل نم ةغص وه لب طرشلا اباوج سيل «موقي» هلوق لب كلذك سيلو « لام هل نكي مل نم قح

 هلم قتعأف » هلوق وه طرشلا باوجو « ةصاخ هبيصن ىف م ةب قتملا ناف مجوفتلا مسا هيلع عقب ثيح هل لام ال نم

 دنع ةماسأ بأ نع ةبيش ىبأ ىنبا ناثعو ركب ىلأ ةياور ىف عقو دقو ٠ ا قتعأ دقف ر دةتلاو « قتعأ ام

 ثراحلا نب دلاخ ةياور كلذ نم حضوأو « قدعام هنم قتع لدع ةميق هيلع موقي لام هل نكي مل ناف د .ظفلب ليعامسالا

 « قتع ام هلم قع لام هل نكي مل ناف « هلام ىف لدع ةميق هيلع موق لام هل ناكناف د ظفلب ىناسنلا دنع هللا ديبه نع

 دانسالاب ىأ ( هرصتخا ) هلوق . رع نبا ىأ ( هللا ديبع نع ) لضفللا نبا ىأ ( رشب انثدح ددسم انثدح ) هن

 هظفل و هقيرط نم قبيباا هجرخأو , دانسالا اذهب هنع ىنثملا نب ذاعم ةياورب هدنسم ىف ددسم هجرخأ دقو « روكذملا

 ىلع نب ورع نع ىناسنلا هجرخأ الوطم رثب نع ددسم ريغ هاور دقو « هلك قتع دّوف كولم يف هل كرش قتعا نمد

 مهف دقو ‹ ردقلا اذه رضتخا هنأ هدام نوكي نأ لمتحيف « قتعام هنم ندعو هلوق اضيأ هيف سيا نكل رشب نع

 ‹ اعم رسعملاو رسولا كح ثردحلا اذه ىف رمع نب هللا دبع نع اوور نيف وكلا ةماع : لاقف كاذ ىليعامسالا.

 ريهزو سم دنع ريمت ناو ىرت اك ةماسأ وب نييفوكلا نف : تلق . طقف رسوملا كح الإ اوركذي ل نويرصبلاو

 دوكذملا رشب نيبرصبلا نمو «دمحأو ةناوع ىنأ دنع ديبع نب دمو دواد ىبأ دنع سنوي نب ىميعو ىتاسنلا دنع

 ةدئاز قيرط نم قاسنلا هاور نكل . ليعامسالا ركذ اف ىلعالا ديعو اسلا دنع ناطقا يحبو ثراحلا نب دلاغو

 ءأر اق نييرصبلا قفاو هنكل فوك ةدئاذو « قدع ام هنم قتع لام هل نكي مل ناف » هرخآ ن لاقو هلا ديبع نع

 هلوق . « ابيصن لاق وأ » هيف لاقف هنع 00 ةكرشلا ىف قبس دقو ٠ بويأ نم هيف كشلا ( دبع ىل اكرش

 ( ثيدحلا ىف ءىش وأ عفان ہلا ءىثأ یردآ ال : بوي أ لاقر هلق ٠ ةانشلا مهتفر هلوأ مضب قتمم ىأ ( قيتع وهف )

 هاور دقو ‹ ةعوطقم ةعطقنم وأ ةعوفرم ةلوصوم یھ له رسعملا كمي ةقلعتملا ةدايزلا هذه ىف بويأ نم كش اذه

 للك او٤ لقي مل اهو « قلع اه هنم قق دقق لاه دل نكي مل نإو لاق ايدو «:ءرخآآ ىف لاقف بري أ نع باهولا دبع
 ديعس نب يحب ةدايزلا هذه عفر ىف كشلا ىلع بويأ قفاو دقو « ىتاسنلا هجرخأ « هلبق نم عفان هلوقي ءیش هنأ ینظ

 مآ هلوقي هلبق نم ناك ءىشأ ىردأ ال : ىحي لاق لوقي عفان ناكو د ىئاسنلا ظفلو ىاسنلاو لسم هجرخأ عفان نع

 ا علا نت ان موق ىف ر هيو نر قا ووو + عتسام اينتا هاتع کی ل ناف ء ثيدحلا ىف ءىش

 « هلبق نم عفان هلاق ءىش وأ ثيدحلا ىف وهأ ىردنال : الات ىحيو بوبا نأب لسم مزجو « رخآ هجو نم عوفرملا ىف
 نيذلاو « مدقت ام ابفذحو اهتايثإ ىف هيلع فلتخا نکل , ريع نب هللا ديبع نع الو ابلصو ىف كلام نع فلتخي ملو

 نب ليعامساو اباب رشع ىنئا دعب ىتأيس اک مزاحنب ريرج اضيأ اهتبثأو « مدقم هللا ديبع نع اهتابئاف ظافح اهوتيثأ

 ثيدحلاب املاء بسحأ ال : ىعفاشلا لاق « ةعوفرم ةدايزلا هذه تبنأ نم ةياور ةم الا حجر دقو « ىنطقرادلا دنع ةيمأ

 مل ءىش ىف امهدحأ كشف ايوتسا ولو ىتح « هنم هل مزلأ ناكدنال « بوبأ نم عفان ثيدحل ظفحأ اكلام نأ ىف كشي

 بحأ عفان ىف كلام نيعم نبال تلق : ىرادلا نام لوق كلذ ديؤيو « كشي مل نم عم ةجحلا تناكه يحاص هيف كشي

 نأ هيدع ىلع مالكلا ىف ابفقو وأ ةدايزلا هذه عقد ىف فالجلا ةر ركذأسو . كلام : لاق ؟ بويأ وأ كيلا

 اهب ںیسب قيرطلا له دررأ یر راد لإ ناک (حلا یف ناك« )١ هلو ٠ . ىلاعت هللا ءاش نإ هلي ىذلا ب بارلا ىف قف ةرره



 اوو ۲٠۲۵ - ۲۵۲۱ ثيدحلا

 درفتي ملو « ةب لقي مل نم ىلع كلذب دريل رسوملا قح ىف هرهاظ هيضاقي ام ىتفأ ثيدحلا ىوار ربع نبا نأ ىلإ
 ىواحطلاو ةناوء وبأ هجرخأ « عفان نع ةيريوج نب رخص هقفاو لب دانسالا اذهب عفان نع ةبقع نب ىتوم

 ةيمأ نب ليعامساو ديعس نب ىحيو ةيريوجو قعإ نباو بئذ بأ نباو ثيللا هاورو ) هلق . هقيرط نم ىنطقدادلاد

 هنم قتع دقف » هلوق ىمو رسمملا قح ىف ةريخألا ةلجلا اوركذي ملو ىنعي (ارصتخم يل ىنلا نع رمع نبا نع عفان
 كولم اميأ : لوقي مقلب هلا لوسر تعمس » هظفل و ى اسنلاو « هظفل قسي ملو لسم اهلصو دقف ثيللا ةيل ور امأف « قتع

 نبا ةياور امأو . هلام كلذ غلب نإ قتعيف لدع ةميق قتعأ ىذلا لام ىف ماقي هناف هبيصن مدح قتءأف 0

 ناكو كولم ىف كرش قّتعأ نم » هظفلو هيلع هجر ختم ىف م وبأ اماصوو « امظفل قسر ملو ملم الصوف بذ ىلأ

 كولم دبع ىف هل ارش قتعأ نم » هظفلو ةارع وأ املصوف قتحإ نبا ةياور امأو « هلك قتع دقف هنمم غلبم قتعي ىذلل

 نب ىحي ةياور امأو « ىضم اك ةكرشلا ف فلؤملا اهلصوف واممأ نبا وهو ةيريوج ةياور امأو « هنم هدافن هيلعف
 ىهو < ابظفل قسسي لو لسم ابلصوف ةيمأ نب ليعامسا ةياور امأو ‹ هظفل تركذ دقو هريغو لسم املصوف ديعس
 هلك قتع كولم نم هبيصن قّعأ اذإ رسولا نأ ىلع ليلد ؛ ثيدحلا اذه فو . بئذ ىنأ نبا ةياور وحن زازرلا دبع دنع
 رولا لافقق : قتعلا تقو ىف اوفلتخا مث « رسوملا ىلع الإ نوكيال موقتلا نأ ىف فالخال : بلا هبع نبا لاق

 ميوقتلاب هبيصن كيرشلا قتعأ ول ةيعفاشلا نضءب لاقو « لالا ىف قتءي هنا : ةيكلاملا ضعبو حصالا ىف ىمفاهلاو
 .ناكو ابيصن قّعأ نم » لاق ثيح بابا ىف بريأ ةياور مهتجحو « ميوقتلاب هييصن ةصح ىتتعملا مرغيو اوغل ناك

 نب ناملس قيرط نم امهريغو نابح نباو اسلا ةياور كلذ نم حضوأو « قيتع وهف هتميق غلبي ام لاملا نم هل
 « هتميقب هئاكرش بيصف نمضيو رح وهف ءافو هلو ءاكرش هيف هلو ادبع قتعأ نم » ظفلب ربع نبأ نع عفان نع ىسوم

 رسعأ ول ىتح « هلك قيتع وهف هنم " غلبي ام هبيصأ قتعي ىذلا ناكف د عفان نع بئذ ىنأ نبا قيرط نم ىواحطلاو
 نكي مل ايش فلخي ل ناف , هتكرت نم ذخأ تام ولو « هتمذ ىف انيد كلذ قبو قتعلا رمتسا كلذ دعب قتعملا رسوملا
 ذخأ لبق كيرشلا قتتعأ ولف « ةميقلا عفدب الإ قتعيال هنأ  ةيكلأملا دنع دوهشملاو « تملا رمتساو ءىش كيرشلا

 هيلع موق ارسوم ناک ناف د لات ثيح بابلا لوأ ملاس ةياور مهتجحو « ىعفاشلا لاوفأ دحأ وهو « هقتع ذفن ةميقلا

 امأو « ةميقلا ةف رعم ديفي م وقتلا ناف « ةميقلا ءادأ ىلع هبيترت مم وقتلا ىلع قتعلا بيت رت نم مزايال هنأ باوجلا و « تعي مث
 ايدترت ىضتقت الف « «دبعلا هيلع قتعو مهصصح هءاكرش ىطعأف د » اهف ىلا كلام ةياور امأو . كلذ ىلع دئاز ردقف عفدلا

 « لاملا تيب ىف قتعي مل نم بيصن نوكيو هلك قّدعي : لاق ثيح نيريس نبا ىلع ةجح ثيدحلا ىفو . واولاب اهقايسل
 مل هنأكو « رسعم الو رسوم نم ءزجلا قتع ذفنبال : لاق ثيح ةميبر ىلعو . قتعملا ىلع ميوقتلاب ثيدحلا حيرضتل

 ىلأ ىللعو ٠ هرودص دعبال قتلا ةدارا دنع نوكي موقتلا نا : لاق ثيح جشالا نب ريكب ىلعو ١ ثيدحلا هدنع تیب

 , كب رشلا بيصت ىف دبعلا ىعستسي وأ هبيصن تتعب وأ قتتعملا ىلع هبيصن موقي نأ نيب كيرشلا ريختب : لاق ثرح ةفيلح

 هدبع ضعب قتءأ ول اف كلذ ىف هلوق درطو « هابحاص الو یتح دحأ هيلع هعباتي ملو كلذ ىلا قبسي مل هنإ لاقيو
 لاقف كيرشلا نذأ اذإ ام ةيفنحلا ىنثتساو . هالومل هسفن ةميق ىف دبعلا ىعستسي : وه لاقو « هلك قتمي : اولاق رووججلاف
 « هلثم ال هتمىق ة هيلعف ناويحلا نم ايش فلتأ نم نأ ىلع هب لدتساو . هيف نام الف !ولاق ٠ كبيصن قتعأ : هكيرشل

 ا ميوقنلا ىف ةركحلا ليق : لاطب نبا لاتو . روما دنع نزوي الو لاكي الام كلذب قحتليو



 قتملا بانك - (4 مك
 روكذملا لوقلا سيلو : تلق . رانلا نم ىتتمملا ذاقنا لاكتسال اهنأ باوصلاو : لاق . هدودحو هتداہش متل دبعلا
 ءاعستسالا ةيعورشم ىف ةكسملا وه اضيأ كلذ لعلو « اضيأأ لمتحم وه لب ادودرم

 ةبافكسلا ومن ىلع « هيلع قوقشم ريغ دملا ىمنسا لام ل سيلو دبع ىف يص ”قتءأ اذإ صاب - ه

 : لاق وداق "ت را ن رب رج اند مآ نب بح ان لح واجر ىبأ ن ”دحأ نص —

 نم » هب ىبلا لاق : لاق هنع هلا ی ضر ةري ره ىبأ نع كيهم نب ريشب نع كلام نب سنأ نب سّؤنلا ىنأ دح - . هزم * 8 ها ۹ 4 و روا یک

 « . . دبع نم ًاصيقش ققعأ

 نب 8 نع سنأ نب ضضنلا ن درع ةا قع دیش ا رعي 7 ديزي امدح 00 انشر ~~ ۷

 هصالخل كوام ىف  ًاصيقشت 18 ایس تعا نم » لات يو ىبلا نأ هنع لا ر ةريزغا أ نع كبت

 6 هيلع ٍقوقشَم ريغ هب ميسا هيلع ماو ا هلام ىف هيلع

Eةيعش 6 هرصتخا . ا نع فلخ 0 ومو و 3ع كَ 3 ا  

 راشأ ( ةباتكحلا وحن لع ؛ هيلغ قوقشم ريغ ديعلا ىعستسا لام هل سيل و دبع ىف ابيصن قتعأ اذإ باب ) هلوق
 ال قتعملا ناك ناف ؛الإو ىأ ‹ قاع ام هنم قتع دقق الإو 0 رع نأ كثيدح یف هلوقب دارملا نأ ىلإ ةجرتلا هذه ىراخبلا

 ىلإ الوأ هياع ناكام ىلع هكيرشل ىذلا ءزجلا قبو كلم ناك ىذلا ءزجلا قع زجنت دقف دبعلا ةيقب ةميق غلبي هل لام
 ةصح ترمتسا هسفن زجع ناف « كلذ ىلع ىوق نإ قرلا نم هيفاب هب صاخب يذلا ردقلا ليصحت ىف ديعأأ ىعستسإ نأ

 كثبيدح ىف هلوق اهو اعم نيتدايزلا عقر مكسحلاو اميمج نيئيدحلا ةحصب لوقلا ىلا هنم ريصم وهو . ةفوقوم كيرشلا

 وأ امف فوت نم ا ةلمج نم ابنأب مزج نم نایب مدقت دقو « قاع أم هنم قتع دقف الاو ١ رمع نبا

 نم اهم أب مزج نم نيب سو « هيلع قوقشم ريغ هب ىعستساف » ةريره ىبَأ ثيدح ىف هلوقو . عفان لوق نم امنأب مزج

 . انه ام طسبأب «جردملا د ىناتك ىف كلذ تنيب دقو « ةداتق لوق نم اهنأب مزج وأ امف فقوت نمو ثيدحلا ةلج

 امبناب مزجو اعم ا محلا عمو ةريره ىبأو رمع نبا ىيدح نيب عما ناكمإ ليعامسالا دعينا دقو

 نب درج ) هلو ىلاعت هللا ءاش نإ بابلا رخ ءاوأ ىف امام یاب رخأ هے چ وأب امبنيب هريغ عمج دقو ‹ ناعفادتم

 ىلا ةدايزلا ظفح دقو , ناتي رط هيف هلف « عفان نع مزاح نب ر رج ةياور نم باوبأ دعب قيس ( ةداتق تعم مزاح

 ءاملا رسكو نونلا حتفب و ةمجعملا رسكو ةدحوملا تفي ( كيب نب ريشب نع ) هلق . امهنم لك عفر, مزجو اهن لك ىف
 دقو : ةداتق نع ديعس قيرط هيلع فطعو ارصتخم هدروأ اذك ( دبع نم اصيقش قتعأ نم ) هلوق . ادحاو انزو

 « هيلع قوقشم ريغ ىعستسي الاو لام هل ناک نا هلك ق دعأ » هتيقيو مزاح نب ري رج نع ء رخآ هجو نم ةكرشلا ىف مدقت
 نم اصقش تع نرد لهل مزاح نب رر رج نع امیج ريكب نب ىحيو ىرسلا نب رشب قب رط نم ليعامسالا هجرخأو

 « هيلع قوقشم ريغ دبعلا ىعستسا لام هل نكي مل ناو هلام ىف قتعأ دبعلا ةميق خلبي أم لالا نم هقتعأ ىذلل ناكو مالغ
 ينثدح » ةداتق نع ب اهلبق ىلا ريرج ةياور ىف ( رضنلا نع ) هلو . ةبورع ىبأ نبا ره ( ديعس انثدح ) هلق



 ١هال ۲٠۲۷ - ۲۰۴۲۹ ثيدحلا

 بيصن ىف ىعستسي م » لسم دنع ديعس نع سن وی نب یدیه ةياور ىف ( هب ىعستساف هيلع موق الاو ) هلوق . ‹ رضنلا
 هل نكي م ناف » دعس نع امهالك دواد ىبأ دزع رشب نب دمو ىئاسذلا دنع ةدبع ةياور ىفو « ثيدحلا « قع مل ىذلا

 لاتو ؛هبجوت مدقت ( هيلع قوقشم ريغ) هلو . ثيدحلا « هبحاصا هتميق ىف ىعستساو لدع ةميق دبعلا كلذ موق لام
 ةجح ءامستسالا توب فو . ًآدج ًاديعب وهو بتاكم ريغ هانعم ليقو « نملا ىف هيلع لغتسيال هانعم : نيتلا نبا
 نابأو جاجح نب جاجح هعبات) هلوق . لالا تيب نم قتعي مل ىذلا كی رشلا بيصن قتعي : لاق ثيح نيريس نبأ ىلع
 كثيدحلا اذه ىف ءاعستسالا نأ معز نم ىلع درلا اذهب ىراخبلا دارأ ( ةبعش هرصتخاو ةداتق نع فلخ نب ىسومو

 ةئالث ركحذ مث , هتقفاوم مزاح نب ريرج ةياورب هل رهظتساف « هب درفت ةبورع ىبأ ن ديعس نأو « ظوفع ريغ
 دحأ صفح نب دمحأ ةياور نم ةداتق نع جاجح نب جاجح ةخسن ىف وهف جاجح ةياور اماف . اهركذ ىلع امهوعبات
 نب جاجح اضيأ ةداتق نع هاورو « ةياعسلا ركذ ايفو جاجح نع ناموط نب ميهأربا نع هيأ نع ىراخبلا خویش
 اتر ةداتق انئدح : لاق هقيرط نم ىاسنلاو دواد وبأ اهجرخاف نابأ ةياور امأو , ىواحطلا هج رخأ ةاطرأ
 هءامف هدواد الو « ثيدج ا « دبعلا ىعستسا الإو لام هل ناك نا هتيقب قتعي نأ هيلع ناف » هظفل و سنآ نب رضنلا
 قيرط نم « لصولاو لصفلا باتك» ىف بيطخلا اهلصوف فلخ نب ىموم ةياور امأو « ءاوس قابلاو هلك هقتعي نأ
 ناك نإ هصالخ هيلعف كولم ىف هل اصقش قتءأ نم » هظفل و رضنلا نع ةداتق نع هنع رظم نب مالسأا دبع رفظ ىبأ
 ردنغ قيرط نم ىئاسنلاو سم امجرخاف ةبعش ةياور امأو « هيلع قوةشم ريغ ىعسةسا لام هل نكي مل ناف « لام هل
 نمو « « نمضي : لاق هبيصن امهد_حأ قتميف نيلجرلا نيب كولمملا ىف مب ىنلا نع » هظفلو هدانساب ةدانق نع هنع
 قيرط نم ةناوع وبأ هجرخأ اذكو « هلام نم رح وهف كولم نم اصقش 'قتعا نم » ظفلب ةبعش نع ذاعم قيرط
 دقو « هصالخ هيلعف رخآ نيب و هنيب اكولم ع ف د ظفأب ةبعش نع حور قرط نم دواد وبأو ةبعش نع یس ایطلا
 سنأ نب رضنلا هيف ركذ نم مهنف : هدانسإ ىف هيلع فلتخا هنأ الإ ةداتق نع ىلا وتسدلا ماشه اضيأ ةياعسلا ركذ رصتخا
 ماشه نب ذاعد قي رط نم اعيمج ىاسنلاو دواد أ ظفلو نيوجولاب ىف اسالاو دواد وبأ هجرخأو ١ هرک ذو مل نم مو
 « نثملا نم ردقلا اذه ىف ماشه ىلع فاتخ ملو « لام هل ناك نا هلام نم قتع كولم ىف هل ابيصن قّتعأ نم » هيبأ نع
 نبا غلاب و ٠ داجأف قاوملا نبا هيلع كلذ بقعتو « هالصوف .امستسالا اركذ ةبعشو اماشه نأ معرف قحلا دبع لفغو
 ىف لالخلا لقنو . ةداتق لوق نم وه اعاو« هی ینا لوق نع نيل ءاهسسالا ركذ نأ ىلع اوقفتا : لافف ىن رعلا
 ىلا دنتساو « برح نب ناملس نع مر/الا اضيأ اهفعضو  ءاعستسالا ىف ديعس ةياور فءض هنأ دحأ نع « للعلا د
 روش لك الثم هاطعأ ول هنأ مزال اهورشم ءاعسسالا ناكولف : لاق كيرشلا ىلع درضلا لخديال نأ ءاعستسالا ةدئاف نأ
 ىنغلب ف افلا لاق «ةحبحصلا ثيداحألا درتال اذه لع, و « ها كيرشلا ىلع ررضلا ةياغ كلذ فو « كلذ زوحي هنأ نيمهرد
 ىف سيا «دبعلا ىمستسا مث » هلوق : ىلليعامسالا لاقو « ةداتق لوق نم ءاعستسالا ىأ مالكلا اذه لع هاور امامه نأ
 ريخألا مالكلا اذه : ىباطخلاو رذنملا نبا لاقو « مامه هاورام ىلع ربا ف جردم ةداتق لوق وه ام او « ادنسم ربخلا
 | هنكل ةداتق نع هنع یک ن لړ نع دواد وآ ابجرخأ لق مامه ةياورو : تاق ٠ ناملا ف سيل ةداَيق اشف نم
 هاور من < هن ةيقب همرغو هقتع لپ ىنلا زاجأف « مالغ نم اصقش قتعأ الجر نأ د هظفل و الصأ ءامستسالا رك ذي
 رذنملا نباو ىليعامسالا هجرخأ عوفرملا ثيدحلا نم اهلصفو ةياعسلا هيف رك ذف مامه نع ”ىرقملا ديزي نب هللا دبع



8Aقتلا باك -  

 هظفل و هقي رط نم مهاك « لصولاو لصفلا د ف بيطخلاو قببلاو « ثيدحلا مولع » ىف ؟ احم او ىباطخلاو ینطقرادلاو

 : ىنطقرادلا لاق « دبعلا ىعستسا لام هل نكي مل نا : لوقي ةداتق ناكف لاق » دازو ءاوس ريثك نب دم ةياود لثم

 اذككم « ةداتق لوق نيبو مقلب ىنلا لوق نيب لصفو هطبض مامه ءاور ام نسحأ ام لوقي ىروب اسينلا ركب ابأ تعمس

 ةحجر ىذلا وهو « اعوقم عيمج | نوكاححصف حيحصلا ابحاص مم نورخآ كلذ ىبأو . جردم هنأي ءالؤو مزج

 مامه نمهنع هذخأ ةرثكو هل هتمزالم ةرثكل ةداتق ثيدحي فرعأ ةب ورع ىبأ نب ديمس نال « ةعاجو ديعلا قيقد نبأ

 . « هضعب ىلع ثيدحلا نم ارصتقا ااو « هاورام ايفاني مل امهنكل ديعس نم ظفحأ اناكناو ةبعشو ماشهو « هريغو

 هعمسي ملام هنم عمسف امهنم رياك | تناك ةذاتقل دعس ةمزالم ناق « ديعس ةدايز ف فقوتي ىح ادحتم سلجلا سيلو

 دعب بابلا اذه ىفحيلملا ىبأ نع ةداتق ىلأ ثيدح ىف ىئاسنلا لاق دقو « درفني مل ديعسو « درفناول هلكاذهو « هريغ

 طلتخا هنوكنم ديعس ثيدح هب لعأ امو , مامه نم ةداتق ىف تيثأ ديعسو ماشه : ةداتق ىلع هيف فالتخالا قاس نأ

 هيلع هقفاوو عیرز نب ديزيك طالتخالا لبق هنم عمم نم ةيا در نم امهريغو نيحيحصلا ىف هنال دودرم هب درفت وأ
 فلاغ ىنلا وهو « ليصفتلاب درفنا ىذلا وه ماهو « مركذب ليطنال ممم نورخآو ممركذ مدقت ةعبرأ
 بجعلاو . ىغبني اك هطبضي مل هنأ ىلع لدف « اماع اكح هولعج مهو نيع ةعقار هلمج هناف همقر ىلع قفتملاردقلا ىف عيبا

 ىف هلوق وهو ءاعستسالا كرت ىلع لدي اف نعطي لو ةداتق لوق م هلعج مامه نوک ءاعست.سالا عفر ىف نعط نم

 لصفف ٠ هحرش مدقت اك عفان لوق نم هلعج بويأ نوکب « قتعام هنم قتع دقف الاو » ىضاملا بابلا ىف رمع نبأ ثيدح

 نب ىحي نوک عم اجردم مامه ثيدح اولعج اک اجردم هولعجي للف ءاوس مامه حنص اک هزيمو ثب دحلا نم عفان لوق

 ؛ نورخآو حاضو نب دم اجردم عفان ثيدح نوكي مزج دقو « دحأ هقفاوي ل ماهو كلذ ىف بويأ قفاو ديعس

 موال نأ فاصنالاو : قاوملا نبا لاقو ؛ حيحصلا ىحاص لمعل اتافو ناعوفرم ناحيح نيثيدحلا نأ ربظب ىذلاو

 : تلق . ةافانم ىرخأ هب هايتفو ةرم هب هئيدحت نيب سيلف « ةب تفي ةداتق عم نوكي نأ لامتحا عم دحاو لوقب ةعامجلا

 ةريره ىبأو رع نبا ىثيدح نيب عمبلاو « كاذب ىتفأ هنأ ةداتق نع ىعازوألا قيرط نم جرخأ قببلا نأ كلذ ديؤيو

 « حيحصلا تاجرد ىلعأ هناف ناخيشلا هيلع قفتا اع كبسح : ديعلا قيقد نبا لاق « ىليعامسالا هب مزجام فال نكم

 ىلا سروجاتحي ىلا عضاوملا ىف املثب ءافولا مهنكمبال تاليلعتب هفيعضت ىف اوللمت ءاعستسالاب اولوقي مل نيذلاو

 ةبورع ىلأ نب ديعس ةيأور ىف نمطلا نم ىشخ ىراخبلا نأكو « تاليلعتلا كلت لثم اهيلع دري ثيداحأب امف لالدتسالا

 عمسو هيف سانلا تبثأ نم وهو هنع عيدز نب ديزي ةياور نم هجرخأ هناف « هتدامك ةيفخ تاراشإب اتوب ىلا راشأف

 امبعبان امهريغ نأ ىلإ راشأ مث « درفتلا هنع نيل هتعباتمب مزاح نب ريرج ةياورب هل رهظتسا مث « طالتخالا لبق هنم

 ركذي مل فيكف ةداتق ثيدحل سانلا ظفحأ ةبعش نأ وهو « ردقم لاؤس نع باوج هنأكو « ةبعش هرصتخا 0 لاق مث

 ظفحلاب ىلوأ ريثكلا ددعااو « هما هقاس هريغو ارصتخم هدروأ هال افعض هيف رثؤيال اذه نأب باجأف « ءاعستسالا

 ؛ رباج ثيدح نم ىلاربطلا هجرخأ : ةريره يأ ثيدح ريغ ىف ءاعستسالا ركذ عقو دقو . لع هاو دحاولا نم

 ثيدح ىف ءاعست الا ثبدح فعض نم ةدمعو « ةرذع ىنب نم لجر نع ةبالق ییا نب دلاخ قيرط نم قهبلا هجرخأ و

 كيرشل ىذلا ءزجلا نأ كلذ نم موبفملا نأو رسعملا قح ىف هنأ مدقت دقو « قتعام هنم قتع دقف الاو  هلوق رع نبا

 جتحا دقو . هلكقتعي هنأب حيرصتلا هيف الو , اقيقر رمتس, نأب حيرصتلا هيف سيل ٠ لوألا هکح ىلع قاب قتمملا .
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 . نع عفان نع هريغو ةيمأ نب ليعامسا قيرط نم هريغو ىنطقرادلا ىف تعقو ةدايزب ءاعستسالا عفر فعض نم ضعب

 بويأ نب ىحي نع دووم لاب سیلو ىعكلا قوزرم نب ليعامسا هدانسا فو « قبام هنم قدو د هرخآ ىف لاق رمع نبأ

 « هريغ ةياور نم موبفملا ىضتقم ىه لب « اقيقر رمتسي هنأ اهيف سيلف اهتم ريدقت ىلعو « مهلع ءىش هظفح ىفو
 قتعأ اذإ رسعملا نأ نيثيدحلا ىنعم : لوقي نأ هعفر حح ىذللف كلذ دعب كلا نايب هيف ءامتسالا كندحو

 نم لصحیف هتیقب تع ىف ىعستسي مث « قرلا ىمو اهلاح ىلع دكيرش ةص- قبت لب کی رش ةصح ىف قتعلا رسب مل ہتصح
 ربظي ىذلاو . ىراخبلا هب مزج ىلا وهو ٠ بتاكملاك كلذ ىف هولمجو : قتعيو هيلا هعفديو هديس كيرشل ىذلا ءزجلا
 بلطلاو باك الا دبعلا فلكي ناب موزللا ليبس ىلع كلذ ناك ولف « هيلع قوقشم ريغ ه هلوقل هرايتخاب كلذ ىف هنأ
 « اهلثم هذبف ةبجاو ريغ امال رووجلا دنع كلذي ةباتك-لا ىف مزايال وهو . ةقشملا ةياغ كاذب هل لصحل كلذ لصعع ىح

 ةصح ىف قرلا قبب نأ هنم مزار هنأ الإ لاق اک وهو ءالصأ ةضراعم نيثيدحلا نيب قببال : لاقو قبببلا لام عملا اذه ىلاو

 ركذف مالغ نم هل اصقش قتعأ الجر نأ ه هيبأ نع ميلملا ىلأ ثيدح هضراعيف ٠ ءاعستسالا دبعلا تخيل اذإ كبرشلا
 هجرخأو یوق دانساب ىئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ , هقتع زاجأف ه ةياور ینو « كيرش هلل سيل : لاقف لپ ىنلل كلذ
 « كيرش هلل سياف هلك وه : لِي ىنلا لاقف ؛ كولم ىف ل اصقش قتعأ الجر نأ , ةر ثيدح ,زم نسح دانساب دمحأ
 نب مالم قيرط نم دواد وأ ىوردقف : هضعب قّدعأف هل هعيمج ناك اذا ام ىلع وأ اينغ قتعملا ناك اذإ ام ىلع هلم نکو

 الاو رسمملا ىلع لوم وهو « نسح هدانساو « لي ىنلا هنمضي لف كولم نم هبيصن قتعأ الجر نأ » هيبأ نع بلتلا
 مل ىذلا ةصح ىف رمتسل ديعأأ نأ ءاعستسالاب دارملا : كلما ديع وأ لاقف ىرخأ قيرطب مهضعت عج . اضراعتل

 هديس هجو نم ىأ «هيلع قوقشم ريغ » هلوق ىنعمو اولاق « قرلا نم هيف هل ام ردقب هتمدخ ىف ىعسيف اقيقر قّمي

 هتميق ىف ىعستساو » ةمدقا لا ةياورلا ىف هلوق عملا اذه لع د « نكل « قرلا ةصح قوف ةمدخلا نم هفلكي الف روكذملا

 دنع هل نيكوام ةتس ىتتعأ الجر نأ » لسم دنع نيصح نب نارمع ثيدحب ءاعستسالا لطبأ نم جتحاو « « هبحاصا
 هجوو « ةعبرأ قرأو نينا قتعأف مهنيب عرقأ مث اثالثأ مأرجل مكي هللا لوسر هاعدف : مهريغ لام هل نكي مل هتوم

 ةثرول هنميق ةيقب ىف ءامستسالاب هرمأو هثلث قتع مهنم دحاو لك نم زجنل !اءورشم ناك ول ءاعستسالا نأ هنم ةلالدلا
 نأ لمتحيو « ءاعستسالا ةيعورشم لبق نوكي نأ لمتحيف نيع ةعقاو اهنأب ءاعستسالا تنأ نم باجآو تملا
 قازرلا دبع جرخأ دقو ؛ هقتعي نأ هل سيل ام ميج قتعأ اذإ ام ىهو ةروصلا هذه ىفالإ اعورشم ءاعستسالا نوکی
 لام هل سيلو هتوم دنع هل اكولم قتعأ ملم الجر نأ و ودع ىنب نم لجر نم ةبالق ىبأ نع تاقث هلاجر داتساب

 ايب عما قيرطو «نارمع ثيدح ضرامي اذهو + نيئلثلا ىف ىعسي نأ ءرمأو هثلث تلي هللا لوسد قتعأف هريغ
 ادع قتعأ نم د ظفلب ربع نبا نع عفان نع ىموم نب نايلس قيرط نم ىتاسنلا هاور اع, ًاضيأ اوجتحاو . نكع
 ؛ ءىث دبعلا لع سيل و مهتكراشم م ءاسأ امل هتميقي هئاكرش بيصن نمضيو رح وبف ءافو هلو ءاكرش هيف هلو
 راسعإلا ةروص ىف وه امنا ءاهستسالا ف ء « ءافو هلو د هيف هلوقل راسيلا ةروصب صتخ هنأ هت ياست عم باوجلاو
 ىعازوالاو هابحاصو ةفيتح نأ ارسم قتلا ناك اذإ ءاعستسالاب ذخالا ىلإ بهذ دقو « هيف ةجح الف مدقت اک
 ىف ديعلا مسيو لالا ىف هعرمج قع : ركالا لاقف اوفلتخا مث نورخأو ةياور ىف دجأو قعإو ىروألاو

 لاقو « كيرشلا هادأ ام لوالا تملا إد ديما ى رب مث : لاقف ليل ىبأ نبا دازو « كيرشلا بيصن ةميق ليصحت
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 الإ ءادتبا هدنع قتعي ال هنأ ىلع لدب اذهو « هبيصن قتع نيبو ءاعستسالا نيب كب رشلا يختي : هدحو ةفيثح وبأ زد

 ءاطع نعو « همسجوت مدقن دقو « بتاكملاك ريصي هنأ نم ىراخبلا هيلا حنج م قفاوم وهو ‹ طقف لوألا بيصنلا

 كب رشلا ةصح موقت و هلك قتعي : لاق رفز عملا فااغو « قرلا ىف هتصح ءاقبإ نيبو كلذ نيب كب رشلا ريخش

 ىلاعت هللا هجول الإ قانع الو « مونو قالطلاو قاتلا ىف رناْسَنلاو املا ببسإب - ٦

 ”ىلملاو يسانال 1 الو. « ىتونام ˆ ىرما لكل 2 و "ىلا لاقو

 2 . .١ ع 5 2 E ہک سو 2 مايل 4 8 س

 ةريرهى با نع ىفوأ نب ةرارز نع ةداتق نع رعسم انث دح نايفس انث دح ىديحلا اسو - ۲۸

 ll ملام اهرودص هب تَسوَْو ام ىتمأ نع یل زواج هللا نإ د ل ”ىنلا لاق : لاف سنع لا ىضر
 8 5-0 .٠

- 

 € ملكت وأ

 [ 355420559 : ىف ءافرط ب ۲۰۲۸ ثيدحلا]

 مقلع نع ىلا هاربا نب دمع نع ديمس نب يع انت ادح نايف نع ريثك "نب ادم شو - ۹
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 ىرسالو « ةينلاب لاعألا » لاق م ىنلا نع ”هنع "هللا ىضر باطلا بر مع تعمس : لاق ییلا صاقو نبا

 وأ اهي اين ىلإ ةترجه تناك مو ؛ وفوسرو ثا ىلإ ترجف داوسرو هلا ىلإ هرج تناك نف : یوم

 | « هيلإ راه ام ىلإ ترف اجو زي ةأرما
 هنأكو | دصقلاب الإ نم ءىش عقبال تاقيلعتلا نم ىأ ( هوحنو قالطلاو ةقاتعلا ىف نايسنلاو ًاطخلا باب )ەل

 ريثك هركنأ دقو « ايسان وأ ناكارك اذ ائطخم وأ ناك ادماع قاتملاو قالطلا حقي هنأ كلام نع ىورام در ىلإ راشأ

 « امهلا هناسل قبسيف امهريغ ءىثب ظفلي نأ ديرب نأ قاتعلاو قالطلا ىف أطخلا عوقو : ىدوادلا لاق . هبهذم لهأ نم

 ىضر ىلع نع كلذ ىنعم لقن قالطلا ىف ین ایس ( هللا هجول الإ ةقاتع الو ) هلوق . یسن و فاح اذإ امذف نايسنلا امأو
 فصلا دارأو « هللا هجول الإ قاتع الو <« ةدءل الإ قالطال د اعوفرم سابع نبا ثيدح نم ىتاريطلا فو « هن هللا

 ' قتعأ نم : لاق نم ىلع درلا ىلإ راشأو ء دصقلا عم الإ هلا هول هنوكر هظيال هنا , ةينلا رابتعا تابئإ كلذب

 لاقد ) هلق ٠ قتعلاب لختال كلذ ىلع ةدايزلاو « قاتعالا نكر دوجول ىتتع مصل وأ ناطيشال وأ هللا هجول هدبع
 « ىونام ”ىرمال اعا و ١ ظفلب بابلا ىف هركذ دقو « رمع ثيدح نم فرط وه (ىونام ”ىرمأ لكل 1 لَو ینا

 ناعإالا رخاوأ ىف ةدروأو « ىونام ”ىرما لكل امئإو د هيف لات ثيح باثكلا لوأ ىف هدروأ قلمملا ظفالاو

 ىبباقلا ةياور ىف عقو ( ”ىطخنلاو سانا ةين الو ) هلو . ةردقم هيف ءاما دو « ىونام ”ىرما لكلو » ظفلب

 راشأو . ىغبذيال ا دمعت نم *ىطاخلاو هريغ ىلا راصف باوصلا دارأ نم ”ىطخلا : اولاق « .ىطخلا لدب « *ىطاخلا »

 ىلإ ةمجرتلاب راشأ نوكي نأ لمحو « تاينلاب لامعالا » ثيد نم ةجرتلا ذخأ نايب ىلا طابنتسالا اذهب فنصملا

 ا نع هللا عفر » ظفلب |ريثك لوصالاو هقفلا لمأ هركذر ىذلا ثيدحلا وهو « هتدامك قرطلا ضعب ىف دروام
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 «عقر» لدب « عضو ه ظفلب هنأ الإ « سابع نا ثيدح نم هجام نبا هجرخأ € هيلع اوهركتسا امو ناسنلاو الا

 ‹ تاق هلاجرو ,عقرد ظفاب هجام نبا هب چرا ىنذلا دانسالاب هدناوف ىف ىعيتلا رفعج نب لضفلا هجرخأو

 نع ركحب نب رشب هاور دقو « هنع ءاطع نع ىعازوألا نع ديلولا ةياور نم هناف , ة>دات ريغ ةلعب لعأ هنأ الإ

 « ليلج ثيدح وهو . ىتاربطلاو 5 احلاو ىنطقرادلا هجرخأ سابع نباو ءاطع نيب « ريمع نب ديبع ه دازف ىعازوألا
 أطخ نع عقب ام ىلاثلا ء ال وأ رايتخاو دصق نع ام لعفلا نال , مالسإلا فصن دعي نأ ىئيني : ءابلعلا ضعب لاق
 ؟ اعم امه وأ كلا وأ مثإلا هنع وفعملا له : ءابلملا فلتخا امتإ و قافتاب هنع وفعم مسقلا اذهف هارك] وأ نايسن وأ
 نامرألا باتك ىف كلذ ىف لوقلا طسب ىأيسو « لصفنم ليلد هلف لئةلاكهنع جرخامو « ريخآلا ثيدحلا رهاظو
 ىنوكي نأ لمتح وهو « ىونام”ىرما لكل دعي « ىونام ”ىرما لکلو » هلوق ريدقت و . ىلاعت هللا ءاش نإ روذنلاو

 ( فوأ نب ةدادز نع ) هلق . محلا ف فالتخالا عقو نيلامت>الا نيذه بسحبو طقف ةرخألا ىف وأ ةرخآلاو ايندا
 ىراخبلا ىف هل سيلو « ةرصبلا ىضاق ناك« نيعب اتلا تاق نم وهو « ةرارز انثدح ١» ظفلب روذنلاو نام لا ىف أب

 ‹ دوهشملا وهو ءاهسفنأ هب تئدحام د ظفاب قالطاا ىف ىتأي ( اهرودص هب تسوسر ام ) هلو . ةريسر ثيداحأ الإ
 اذه ىربطلا ىحو ؛ تئدح ىنعم نمضم تس وسو نأ ىلع حتفا اب ىليصالل و « مضلاب تاياورلا رک أ ىف ءاهرودص »و

 ( ملكت وأ لمعت ملام) هلوق ٠ (هسفن هب سوسوتام لمن وال ىلاعت هلوقك مضلأو < اهسفنأ هب تثدلح ١ ىف فالتخالا
 لوقا وأ « حرارجلاب لمعلا عقي ىتح سفنلا ىف عقي امع جرحلا ىف دارملاو « هب لمعت مل ام  ظفااب روذنلا ىف یارو
 قرف اذهلو ‹ هدنع رةتسيو هيلا نّيمطي نأ ريغ نم سفنلا ىف ءىشاا ددرت ةسوولاب دارااو . كلذ قفو ىلع ناسللاب
 ثيدحلا اذه ةبسانم ربظت انه نمو « « ةئسحب مم نم ٠ ثيدح ىف هيلع مالكلا ىنأيس اک مزعلاو ملا نيب ءادللا

 ماشم نع جام نبا دازو « امل نطوتال ىسانلاو ءىطخم كلذ كف نطوتلا مدع دنع امل رابتعا ال ةسوسولا نأل « ةمجرتلل

 ىف ثيدح ماشه ىلع لخد « رخآ ثيدح نم ةجردم اهنظأو « هيلع اوهركتسا امو » هرخآ ىف ةنيمع نبا نع رابع نبأ

 ىلامركلا باجأو « سفالا ثيدح ىف ثيدحلاو نايسنلا ىف ةمجرتلا نآل ةمجرتلاو ثيدحلا نيب ةقباطم ال : ليق . ثيدح

 رارقتسا ال نابسنلاو أطخلا كلذكف رقتسنال امال ةسوسولل رابتعا ال هنأ اكف ةسوسولاب نايسنلا قاحلإ ىلا راشأ هنأب
 نم ىلع بتر مث نمو « نايسنلاو أطلا هنع أني سفنلا ثيدحت لابلا لغش نإ : لاقي نأ لمتحيو « امهنم لكل
 5 فارطألا »ف فلخ رکذ : (هيت) . نارفغلا نم ةراهطلا باك ىف ناهثع ثب دح ىف قبسام ةالصلا ىف هسفن ثدحال

 وبأ هركذ ملو هيف هر ملو « ةداتق نع ةبعش نع ةرعرع نب دب نع قتعلا ىف ثيدحلا اذه جرخأ ىراخبلا نأ

 قيدحلا اذه ىلع مالكلا ىقأيسو < ممن وبأ الو ليعامسالا هجرختسا الو «رکاسع نبا الو قوطلا الو دوعسم

 ةينلاب لامعألا ) هل . ىروثلا وه ( نايم نع ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نا روذنلاو نامرآلا بناتك ف قوتسم

 . ىداخبلا خيش ريدك نب دمع نع دوأد وبأ هجرخأ دقو « نيعضوملا ىف ام'إ] فذحب هجرخأ ادك ( ىونام ”ىرمالو

 ةياور ىو « ايندل  ىنمهشكلا ةياود ىف ( ابند ىلإ) هلق .« ىونام ”ىرمال امتإو تاينلاب لامعألا ام » لاقف هيف
 هريغو ليحلا كرت ىف هنم ةيقب ىقأيو « باتكلا لوأ ىف ثيدحلا اذه ىلع مالكسلا مدقت دقو « ةروكذملا دواد ىبأ

 ىلاعت هللا ءاش نإ

 ىرابلا حف «(6 ج 8



 تملا باتك غو ۱۹۲

 قتيلا ىف داهشإلاو « قتيلا ىو و هلل وه هدبول لاق اذإ پصاپ - ۷
 0 2 ف 2

 ةريره ىبأ نع » ںیہ نع ليعامسإ نعررشب نب دمع نع ريغ نب هلل دبع نب د زو ۰
 0 ر ا ت ےس ےس .٠ ت

 واو كلد دعب لبقاف ¢ ةبحاص نم امهم دحاو لك لض د هيالغ ”ةعمو مالسالا 2 لبفأ ال هنأ هنع لل یر

 كادبشأ ىلا امأ : لاقف ؛ كاتأ دق كمالغ اذه ةريره ابأ اي : طم ؛ىبلا لاقف « هب ىنلا مم ”سلاج ةريره

 : لوقي نيح وف لاق . رح هنأ

e5 0 ۱  

 رتثج رفكلا ةراد نوامنأ ىلع اا انعو اهوط نم ةليلإ
 ] 4۳۹۴ ‹ ۳٣۳۲ , ۲۵۴۱ : یف ةفارطأ _ ۲۵٠۴۰ ثيدحلا ]

 ہلا یر ةريره یبا نغ سيق نع ”ليعامسإ ان دح ةماسأ وبأ انت دح ديعس نب هلل اليبع اشو - ۴۱

 : قيرطلا ىف تلق للرب “يذلا ىلع تم دق انا » لاق هنع
 7 2 + ما -

 رسم رفكلاةراد نيام ىلع امهنرنتو اطوط نيب فيلا
 1 E ۾

 ملط ذإ دنع انأ انيبف « ةتميابف إب ىنا ىلع ”تمدق الف لاق « قيرطلا ىف ىل مالغ ىنم قب أو : لاق

 « ةتقتعأف ٠ لا هجو الا وه : تاقف . كمالغ اذه « ةريره ايأ اي : ويلك را لوسر یل لاقف « مالثلا

 ر » ةماسأ ىلأ نع بيرك و بأ لقي مل : لل دبع وبأ لاق

 وبأ لب ال » لاق سيق نع ”ليعامسإ نع دي نب ھا رياانث دح دابع نب باهش شرح - ۲

 ىنإ امأ_لاقو اذه. .  . ةّبءاص اهدحأ “لضأف « مالسالا بلطي وهو - همالغ هعمو  هنع هللا ىضر ةريره
 د 2R ف
 « هلل هنأ كدهشأ

 هلل وهز : « هديعل لجر لاق اذإ , ةعركر ليصالا ةياور ىو ( هدبعل ) صخشلا ىأ ( لاق اذإ باب ) هلوق

 رهو قتلا ف داہشالا تاو یآ 3 دابشإلا رج وه لبق ( تملا ىف داهشالاو ) هل .٠ حص ىأ ( قتءلا ىونو

 ىنذلاو ؛ ديعب وهو هيلع فطعلا حصيل لوالا نم نب ونثلا فذح مزل الإو « رخ ىلا جاتحا ان ونم ردق نإ هنآل کشم

 نوكي نأ زوحيو « نوذتااب بابو « هدءبام ىلع ال باب ىلع افوطعم نوكسبف مضلاب « داوشإلاو د أرقي نأ رپظب

 امأو « تعي هنأ قتملا ىون و هلل وه هدبعل لاق اذإ ءابلعلا نيب فالخال بابملا لاق , ىنتعلا ىف دابشالا محو : ريدقتلا

 ديبقت ىلإ داشأ فدصملا نأكو“ تلق . دهشي مل نإو قتعلا مت دقف الإو : قتعملا قوقح قم وهف قتعلا ىف داهشالا
 هجرخأ « رح وه : اولاقف امهريغو ميهاررأو ىعشلا لئسف « هلل تنأ هدبعل لاق الجر نأ » ةريغم نع ميشه هأور ام

 نع ) هلو ٠ قتمي مل قثعلا ريغ ىنممي هلل هنأ دصق ولف الإو « قتملا ىون اذإ كلذ لح لاق هنأكف « ةيش ىبأ نبا
 ديرب لبقأ امل) هلق . ىباحصلا الإ نويفوك هلاجرو « مزاح ىبأ نبا وهو سيقو ء دلاع ىنأ نبا وف ( ليهامسأ



 ۱۳ و٣٣ د ۲۵۳۰ كيدخلا

 . عاض ىأ ( دحاو لك لض ) هلق . همسا ىلع فقأ مل ( همالغ هعمو ) هلق . دعب ملسأ نكي مل هنأ هرهاظ ( مالسالا

 ىأ ( قيرطلا ىف تلق ) ةيناثلا قيرطلا ىف هلوقو « ةنيدملا ىلا هيف لصو ىذلا تقوا ىأ ( لوقي نيح وبف ) هلو
 یہک افلا ىحو ‹ نيتلا نبا هاكح همالغ ىلإ مہضعب هبسن دقو « ةريره ىلأ ظن نم رعشلا نأ هرهاظو « هثاهتنا دنع
 نوكيف اذه ىلعف « هل ةصق ىف ىونفلا دئرم ال روك ذاا تيبلا نأ ىناوسلا جاجح نب مدقم نع « ةكم باتك د ىف
 ءاف تابئثإ نم دي الو : ىنامركلا لاق « تاياورلا عيمج ىف اذك ( ةليلاي ) رعشلا ف هلق . هب لثمآ دف ةريره وبأ
 « ةنك اسلا ءارلاو ةحوتفملا ةمجعملاب مرحلا ضورعلا ىف ىمسي اذه نال رظن هيفو < ان وزوم ريصيل هدأ ف زارا

 سمأ كلذو « هتابثإ نم دبال لاقيال هفذح زاج امو « ىتاعملا فورح نم فرح ءزجلا لوأ نم فذحي نأ وهو
 نم صخأ ةرادلا ( رفكلا ةراد) و 2 امت ىأ دملاو نوالابو نيعلا حتفب ) امئانعو ) هلوق . هلهأ دنع فورعم

 قيرطلا ف هلْوَق . لجاج ةدادب اموي امس الو : سيقلا ءىرما لوقك برعلا راعشأ ىف اهلامّسا ريك دقو « رادلا
 . «هللا ديبع » انل تلصتا ىتلا تاياورلا عيمج ىف اذك ىسخرسلا ةمادق وبأ وه ( ديعس نب هللا ديبع انئدح ) ةيناثل |

 اذهف ربكم هللا دبع همسا ديس وبأو « جشالا ديعس ىبأ نع ىراخبلا هجرخأ : « يعن ىبأ جرختسم » فو « ریغصنلاب

 ىراخبلا ف یورپ نم ةفاضا رغب ديبعو « ليعامسا نب ديبع نع انه هجرخأ هنأ فلخو دوعسم وبأ ركذو « لمتحم
 ىكحو ةدحوملا حتفب ( قبأو ) هلوق . لعأ ناو ءركذ تمدق ىذلا وه هيلع تفقو ینا نأ الإ « ةماسأ ىلأ نع
 ‹ كلذ دعب هقتعأ هنأ دارملا سيلو « روكذملا ظفللاب ىأ ( هقتعأف هللا هجول رح وه تلق ) هل . اهرسك عاطقلا نبا
 انثدح د لاقف ىزاغملا رخاوأ ىف هلصو ( رح ةماسأ ىبأ نع بيرك وبأ لقي مل ) هلو . ةيريسفتلا ىه ءافلا هذهو
 اذكو « هقتعأف هللا هجول وه » هرخآ ىف لاقو ثيدحلا قاسو « ةماسأ وبأ انثدح بيرك وبأ وهو ءالعلا نب دمي
 همف سيل ةماسأ ىبأ نع نيهج و نم ليعامإلا چا اذكو : ةعاسأ ىبأ نع دعس نا دمو ليثح نإ دحأ چرا

 نم خسنلا ضءب ىف عقوو « امهدحأ ىف « رح » هلوق تبثأ ةماسأ ىبأ نع نيوجو نم يعن وبأ هجرخأ اذكو « رح د 1

 . هنيعب هخيش نع هيفنب هكرصتل ةباورلا هذه ىف ىراخبلا نع هركذ نم أطخ وهو « هللا هجول رح وه د ىراخبلا
 ىف اك «هبحاص نم » هلصأو ‹ ضفاخلا عزت ىلع بصنلاب ( هبحاص امهدحأ لضف ) ةريخألا قيرطلا ىف هلو
 قو « تاياورلا ضعب ىف كاذكك تبث دقو « ريدقت ىلإ جتحي مل زمحلاب ةادعم لضأ تناك ولو « ىلو ألا قيرطلا
 ملأتلاو هب لثقلاو هداشنإو رعشلا لوق زاوج هيفو « فواخلا نم ةاجنلاو ضرغلا غولب دنع قتلا بابحتسا ثيدحلا

 كلذ ريغو رهسلاو بصنلا نم

 رأوا مآ بسإ - ۸
 « اير ”ةمألا لت نأ ةءاسلا طارشأ ن هِي ىلا نع ةريره وبأ لاق

 يضر ةشئاع نأ ركب لا 6 ةورع ادع : لاق ”ىرهترلا نع E اشا رناملا وأ اشو 5000

 مز ٍةدياَو نبا هبلإ ضيفي نأ ساو ىلأ نب دعس هيخأ ىلا َدِعَع صاَقَو ىأ نب ةبتع ناك » تلاق امنع هلا
 ولوسر ىلإ هب َلَبقأذ ممر ةديلو نبا دعس ذخأ _حتفلا نمر الم وللا لوسر مدقق الف . ىبا “نإ : ةت لاق 1 8 -. 7 سىس ا . 5



 قتملا باتكك - ؛و 5

 4 هر اا نق 2 E 2 د
 ديع لاقف . هنبا هنأ "ىلإ دهع « ىخأ نا اده رشا لوسر اي : دعس لاقف . ةعمز نب دبع ةعم لبفأو « هب هلل

 ةديلو نبا ىلإ هِي لا لوسر راذَتف . هشارف ىلع لو « همم ةدياَو نبا « ىخأ اذه ولا لوسراي : ةعمز نبا «* اس ل ت E E 5 . ETE ٠ < < و
E ê.٠ ا 0 2 ا 1 55 عم شعر  

 شارف ىلع دلو هنأ لجا نم « ةعمز نب دبع اي تال وه : هلي را لوسر لاقف « هب سانلا .هبشا وه اذا ةعمز

8 
 ت ۾ 2 o 4 م ۶ HH 58 5 2 5 2 0 أ

 جوز ةد اوس تناكو . ةبتعب ههبش نم ىأر ام . ةمئز تنب ةدوّسأي هنم ىحتحا : هوم هلا. لوسر لاق . هيبأ

 ‹ كم ىبلا
 « هدنع کیم لاب حصفيام امهيف سیلو نيئيدح هيف دروأ ؟ال مآ اهقتعب محي له ىأ ( دلولا مآ باب ) لوت

 نبا كلذ ىف قفاو ىتح عملا ىلع فلخلا دنع رقتسا رمآلا ناك ناو « فاسلا نيب ةلأسملا ف فالخلا ةوقل كلذ نظأو
 : مللي ىنلا نع ةريره وبأ لاتو ) هلوق - ذوذش الإ قبب لو نيعيب زاوج مدع ىلع رهاظلا لهأ نم هعبت نمو مزح

 ‹ فوتسم كانه هحرش مدقتو « ءانعم ناعإلا بانك ىف الوطم الوصوم مدقت ( امر ةمآلا دلت نأ ةعاسلا طارشأ نم

 : ىووالا لاق ؛ همدعال و دلولا مآ عيب زاوج ىلع هيف ليلد ال هنأ مدقتو . كلاملا وأ ديسلا برلاب دارملا نأو
 زاوجلا ىلع هب لدتسا نم امأف ‹ هعنم ىلع رخآلاو دالوآلا تابمأ حسيب زاوج ىلع امهدحأ ناليلج نامام] هب لدتسا
 هدلو ىلإ ناسنإلا لام ريصمل اهديس ةلزتم لزني اهديس نم اهدلو نال اهديس هب دارملا نأ « ابر » هلوق رهاظ : لاقف
 دعو لب ىنلا دبع ىف نيدوجوم اوتاك ءامالا نه دالوالا نأ كشال : لاقف عنملا ىلع هب لدتسا نم امأو ءابلاغ
 . ىرسنلا درجم ىلع دئاز ردق ثودح ىلع لدف « ةعاسلا مايق برق ىلا تامالعلل قوم ثيدحلاو : اريثك هباحعأ
 اهيرتشي ىح ىديألا ىف ةمآلا دادرت رثكيف دالوالا تابمأ عابت ىح نامزلا رخآ ىف باغي لوجلا نأ دارملاو : لاق
 « نيفرطلا نم لالدتسالا فلكت ىنخم الو ؛ دالوألا تابمأ عيب ميرحت ىلإ ةراش] هيف نوكيف « ىرديال وهو اهدلو

 « ضئارفلا باتك ىف هحرش ىتأيسو «ةعمز ةديلو نبا ةصق ىف ةثئاع ثيدح فنصملا ددوأ مث . لعأ هللاو

 ةيمأ توبث هيف ناف ءهوخأ هنأب ةعمز نبال لب هكحو « ىبأ شارف ىلع دلو ىخأ » ةعمز نب دبع لوق هنم دهاشلاو

 دلولا مأ ةيرح ىلإ ةراشإ هيف نأب باجأ رينملا نبا نأ الإ , اهقاترإلالو اهتيرحلا ضرعت هيف سيل نكلو « دلولا مآ
 هصأام بابلا رخآ ىف خسنلا ضعب ىف ىأر هنأ یلامرکلا داقأو « كلذ ىف ةجوزلا نيبو ايب ىوسف اشارف اباعج هنآل

 تو“ قتمتال اهنأ ىلإ هنم ليم وبف اذه ىلعف ه | ةقيتع نكت مل اهئأ ىلع لدف ةدياوو ةمأ ةعمز دلو مأ مب ىنأا ىمسف »

 نكت مل همالك ةيقبو : ىلامركلا لاق . هيفام مدقت دقو « لوألا ثيدحلا ىف نيليوأتلا دحأ راتخا هنأكو . ديسلا

 لاق ؛ ةجح كلذ هل نوكي.( مكناعأ تكلم ام الا إل ةيآلا هذه ىف ابقتمب جّتحي نم نكل : ثيدحلا اذه نم ةقيتع
 هجو و ؛ ب هنم لوقلا ةلزنم لرثي « ىبأ ةمأ » هلرق ىلع ةعمز نب دبع مب ىنلا ريرقت نأ ىلا راشأ هنأك : قامركلا

 مح ىف هدي ىفام نوكيف نيم كلم هل نكي ملف انمؤم نكي ل ةعمزو « نيئمؤللل ةيألا ىف باطخلا نأ لاق اه ةلالدلا

 « ديسلاب هلوقحلب الف « شارفلل ةمآلا ىف دلولا نا : لوقيال ةيفنحلا ضعب نأ ىراخبلا ضرغ لعلو : لاق . رارحالا

 ةمأ تناكام : اولا شارفال دلولا نأ ثيدحلا اذه ىف ام ملع جتحا اذاف « ةرحلاب شارفلا نوصخيو : هب رقأ نإ الإ
 امهدسحأ : ناثيدح امعأ كيداحأب ةمثالا قلمتو . هركذ اب هذه مهتجح در ىلإ ىراخبلا راشأف « ةرح تناك لب



 ۱6 ۲۰۳4 - ۲۵۴۴ ثيدحلا

 باب د لاف نالا ىف ىئاسنلا هب قلعت نمو ؛ حاكسالا بانک یف ہحرش ىلا س اک لزعلا نع ےملاؤس ىف ديعس ىبأ ثيدح

 ایس اک ىعازخلا ثراحلا نب ورع عودح قاس م كوع ىلأ ثيد» قاسف « دولا مأ عیب حم ىلع هب لدتسام

 ولات م ديعسس ىبأ ثيدح نم ةلالدلا هجوو ء ثيدحلا « ةمأ الو ادبع لب هلا لوسر كرتام» لاق ءاياصولا ىف

 « قيقرلا عسب باب د ىف یم م ىراخيلا ظفا اذهو ؟ «لزءلا ىف یر فيكف 5 نامل بحاق ايابس برص انإ »

 . ةدئاف نامالا ةبع لجال مزمل نكي م الو كالا لقن نم عن داليقسالا نأ الول : قونبلا لاق ؛ وبلا باتنك نم

 « لزملا ىف انمجارتف « عيبلا ديري نم انمو « الهأ لختي نأ ديرب نم ائم ناكف د ديعس ىلأ نع نخآ هجو نم یاسنللو
 هب لالدتسالا ىفو « لزعنو عتمتسن نأ اندرأف ءادفلا ىف ائبغرو ةيرملا انيلع تلاطو » لل ةباور ينو ؛ ثيدحلا
 تلم ولف « نملا نخأو ءادفلا ليجعت اوبحأ مياعلف <« حيلا عانتما رارمسا نيبو نولمح نيب مزالنال ذإ « رظن

 دق تناك ميهاربإ هدلو مأ ةيرام نأ ثداحلا نب ورمع ثيدح نم ةلالدلا هجوو . امضو ىلا امعبب رخأتل ةيبسملا
 ةشئاع نع ثيدحلا دزو دقو « <« ةمأ كرت مل هنا , هلوق حص امل قرلاب فصولا نع تجرخ اهنأ الولف « هدعب تشاع

 نأ لاتحال « ةفقو كاذب لالدتالا ةعص ىفو , ةءالا ركذ هيف سيل نكل ملسم دنع وهو « هلثم نابح نا دنع اضيأ
 دالوآلا تاهمأ انيدارس عسين انك » راج ثبدح اهضراميو « ةفيعضف بابلا ثيداحأ ةيقب امأو « امقتع نجت نوكي

 رمع ناک ايلف , ركب ىبأو علب ىنلا درع ىلع دالرألا تاہمآ اتعب  ظفل ىفو « ًاسأب كلذب ىربال ىح ےب ىنلاو

 امم حت ىف نيخيبشلا لمع ىرج هيلعو ؛ حيحصلا ىلع عفرلا ىلع لوم « لعفن انك, ىباحصلا لوقو « انيهتناف انان

 هنع ىمجن امل رع نال : هباعصأ ضعب لاق . زمعل اديلقت هتلق : لاقف رمع ىلا الإ عنملاب لوقلا ىف ىمفاشلا دنتسي ملو

 نبا دعس ذخأ ) هلوق . عامجإلا دنس ةفرعم نيعتي الو « كلذ دعب فلالا رودنب ةربع الف ىنمي « اعامجإ راص اوهتناف

 عفرب «ةعمز نب دبعاي كل وه » هلوقو « فلآلاب بتكيو ةيلومفملا ىلع بوصنم نباو نيونتلاو عفرلاب دعس (ةديلو
 انه ىنافصلا ةخسن ىف عقو امهدحأ : ( نابت ) . ةعمز تنب ةدوساي هلوف اذكو « نبا اذنكو « هبصن زوحيو دبع
 نكلو « ثيدحلا اذهل ةع نكت ملف ةدءلوو ةمأ ةعمز دلو مأ "ا ىلا یم : فاصملا ىنعي هللا دبع وأ لاق»

 . نأ «فارطالا » ىف ىرملا ركذ ىناثلا . « ةجح كلذ هل نوكي € نام أ تكلمام الا إل بالا هذه ىف امقتعب جتح نم
 نم ءىش ىف كلذ رأ ملو « ىرهزلا نع سنوي نع ثيللا لاقو » هذه ىرهزلا نع بيعش قيرط بةع لاق ىراخبلا

 ىرهرلا نع كلام نب رطب ان ورقم یزاغملا بانك نم « حتفلا ةوزغ باب » ىف قيلمالا اذه ركذ من ‹ ىراخبلا خس

 لعأ هللاو
 رر

 ربدلا عيب اپ - ٩ ش

 ىضر ا دبع نب رباج 0 ےرانید س ورع انادح 06 ان لح سايا ىبأ ن مدا اش —-

 مالثلا تام : دراج لاق . هعاذ هب لب ئنلا اعنف ء رثثذ نع هل ادبع انم جر قتعأ » لاق امبنع لا

 « وأ ماع

 دروأو ٠ عوببلا باتك ىف اهيمب ةجرتلا ءذه تمدقت دقو ؟ هكح ام وأ « هزاوج ىأ ( ربدملا عيب باب ) هلق
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 امبام دحاو عقي مل (هل ادبع انم لجر قتعأ) ھلو . كانه ىفولسم هحرش مدقت دقو ؛ ادج ارصتتم راج ثيدح انه

 نع ريبزلا ىبأ نع بويأ قيراط نم لسم ةياور ىف نأ عوببلا ف تمدق دقو « ىراخبلا قرط نم ۔ءیش ىف ىمسم
 , امهنم لكب فيرعتلا هيفف « بوقعب هل لاقي ريد نع هل امالغ قتعأ روكذم وبأ هل لاقي راصنالا نم الجر نا » رباج

 ناك هلعلف , رباج نع دهاجب قيرط نم قببلا اذكو « ةرذع ىنب نم ناك لجرلا نأ ريبزلا ىفأ نع ثيللا ةياور نم هلو

 ىنلا هب اعدف  ةروكذملا بويأ ةياور نو لفافو ( ب ىنلا اعدف ) لوق . داصنالا فلاحو ةرذع ىنب نم
 ىف ىضم اک رباج نع ردكتملا نبا ةياور ىف ( هللا دہ نب ميعن هارتشاف ) هلق . مالغلا ىأ « هيرتشي نم : لاقف لب
 « رووا دنع ةليقثلا ةلمهملا ءاحلاو نونلاب ماحنلاو  دوكذملا هللا دبع نب ميعن وهو « ماحنلا نب ممن » ضارقتسالا

 لاق « هيبأ بقل هنأ ةياورلا رهاظو < معن بقل وهو « ىتاغصلا هعنمو , ءاحلا فيفختو نونلا مضي ىلكلا نبأ هطبضو
 ضايعو ىبرعلا نبا لاق اذكو . هأ « مبعن نم ةمح امف تعمسف ةنجلا تلخد ه مب ىنلا لوقل طلغ وهو : ىوونلا

 لملف « اذه لثمي ةحيحصلا تاياورلا درتالو , فيعض وهو ىدقاولا ةباور نم روكذملا ثيدحلا نكأ « دحاو ريغو
 منو . ةحنحالا ليقو ةلعسلا ليقو توصلا : ةلمهملا ناكسإو نوذلا حتفب ةمحنلاو . ماحنلا هل لاقي ناك اضيأأ هابأ

 ديبعو ديسأو ‹ ىؤا نب بعكن ب ىدع نب جييوع نب ديبع نر فوع نب دبع نب ديسأ نب هللا دبع نبأ وه روکذملا
 ونب هلأسف ةرجحلا دارأو « همالسإ متكف رع لبق ادق لسأ ىودع یشرق « اهنم لك لوأ حوتفم هبسن ىف ځیوعو

 نوعبرأ هعمو ةيبيد-هلا ماع رجاه مث « لعفق مهماتيأو مهلمادأ ىلع قفني ناك هنآل ءاش نيد ىأ ىلع مبقي نأ يدم

 لب ىنلا نأ نسح دانساب هدنسم ىف ثداحلا یورو . رع وأ ركب نأ نمز ماشلا حوتف ىف دهشتساو  هتیب لهأ نم
 ةياور نم ماكحألا ف یاب ( لوأ ماع مالغلا تام رباج لاق ) هلوق : امعن هب فرعي ىنذلا همس ناكو , ایل اص هام

 ةراما ىف د ورمع نع ةنييع نبأ قيرط نم لسم داز « لوأ ماع تام ايطبق ادبع لوقي ارباج تعم » ورمع نع دامح
 اقلطم زارجلا ناو « ربدملا عسب ىف ءاهقفلا بهاذم لقن عويبلا نم « ربدملا عيب باب » ىف مدقت دقو « ريبزلا نبا

 هلب اقم روما نع ىوونلا حو « ءاهقفلا رثك أ نع « ةفرعملا » ىف قبلا هلقن دقو ‹« ثيدحلا لهأو ىعفاشلا بهذم
 ىضرم نم تم نا : لوق نأ هديق اذإ امأ « اقلطم اريبدت ربد نع عنملا صيصخت اضيأ ةيكلاملاو ةيفنحلا نعو
 نعو ءر.دملا نود ةربدملا عيب عنا دمحأ نعو ؛ اف عوجرلا زوجيف ةيصولاك اب: هعدب زوم هناف رح نالفف اذه

 ىلا ديعلا قيقد نبا لامو , هسفن ند الإ هعمب زوجبال نيريس نبا نعو « هقتع ىرتشملا ىلع طرش نإ هعيب زوجت ثيللا
 . لزج لا زاوجلا هضقاني ىلكلا عنملا نآل هيلع ةجح ثيدحلا ناك اقلطم هعيب عنم نه : لاقف ةجاحلاب زاوجلا ديبقت
 نم كلذ ريغ ىف هب لوقلا همزاي الف « امف درو ىلا ةروصلا ىف ثيدحلاب تلق: لوقي نأ هلف دوصلا ضعب ىف هزاجأ نمو
 ىف ببسلا نايبل ركحذ امنإو « كلا ىف هل لخدم ال ءاجاتحم ناكو , هلوق نأب اقلطم هزاجأ نم باجأو . روصلا
 هتمدخ عاب امت هنأ ىعدا نم امأو . ىلوأ عيبلا مدع ناكل ةجاحلا الولو , عميبلا زا وج ديسلل نيبتيل هعيبل ةردابملا

 نيفل اخلا نأبو « نيثيدحلا نيب ضراعتال هنأ وهو , مدقت اع هنع بيجأ دقف روكذملا بالا ىف هتباكح تمدقت اک

 ىف عقو عيبلا نأ ىلع اضيأ رباج نع رايد نب ورع ةياود قرط تقفتا دقو « ربدملا ةمدخ عيب زاوحب نولوقيال
 كرتي مو تاف هل امالغ ربد راصنالا نم الجر نأ ١ ظفلب هنع ةنيبع نبأ قي رط نم ىذمرتلا هجرخأ ام الإ « دلا ةابح

 ةمئالاهاور كلذكو « «تاف ه هلوق ركذي مل ارارم ةنييع نبا نم هعمس هنأب ىعفاشلا هلعأ دقو ‹« ثيدحلا « هريغ الأم
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 نأ و اباصأ ناي ةروكذملا ةياورلا قبلا هجوو « ةنيبع نبا نع ةبيش ىنأ نباو ىد.خاو ىندملا ناو قح]و دحأ

 رطم هاور كلذ ڪڪ < ميعأ نه هغايف 2 ىنلا هب اعدف , تاف ثداح هب ثدح نإ هكولم قّعأ راصنالا نم الجر

 نأ نه ارابخ] سيل و < كثدحلا كلذ نم تاف ىأ ؛ طرشلا ةمقب نم تام هل وقف : تہب لاق ورع نع قارولا

 دقو . ها لعأ هللاو كلذ ببسي طاغلا عقوف « ثدح هب ثدح نا » هلوق ةئيمع نبا ةباور نم فذخ « تام دملا

 روكذملا بابلا ىف ليبك نب ةلس نع كي رش قرط نم واج نع ءاطع ةياود ىف كلذ لثم نم عقو امع باوجلا مدقت

 لمأ لاو

 دقو ءالزلا عی تیساپ - ۰
 “يضر رع ن دما دبع تعم رراميد نب وللا “دبع ىنربخأ لاق ةبعش انت دح ديل ولا وبأ شرو - ٣

 یه نع الرا عب نع ب ولا یہ » لوقي اہم ل
 [ 1۷۰٩ : ىف هفرط _ ۴۰ ثيدحلا ]

 یر ةشئاع نعد وألا نع يهاربإ نع ےرو صنم نع رکا دک ابك نأ ن , نامع شو - 00“

 ءالكولا ناف ٤ اهيقتعأ : لاقف اب ”ىننال كاذ اك ذه «اهوالو امها طرتشاف ¢ رر ”تيرتشا » تالاق اهنع

 . هدنع تيئام اذكو اذك يناطعأ ول : تآاقف اهجور نم اهَريخ بب ئنلا اهاع دف « اهقتعأَف . قرولا ىطعأ نل

 « اهّكفنن تراتخاف

 دروأ ۰ حتفلاب قتعلا نم قاعملا ثاريم قح :دملاو حتفلاب ءالولاو 0 هک ىأ (هئمهو ءالولا عب باب) هلوق

 ةلالد نم هعرب ةمص مدع هيجوت عم ىلاعت هللا ءاش نا ضئأ رفلا باتك ىف هحرش قايشو ‹ روهشملا ريع نبأ ثيدح هيف

 لصأ ىف هلوق نم ةمجرتلا ىف هلوغد هجوو . باوبأ ةرشع دعب ىقأيسو ةريرب ةصق ىف ةشلا ثيدحو . روكذملا ىنا
 هنم ةلالدلا هج وو « هتدامكه يلا راشأ هنأكف ظفالا اذهب انه هقسي مل ناک نو وهو < قتعأ نمل ءالولا ا٤اف » ثيدحلا

 ءالولا هل تبث قةعأ نم ناک بسنلاك ءالولا ناك امل : ىناطخلا لاق « .ىث هنم هعم هريغل نوكي الف قتعملا یف هرصح
 نع هثالو لقت دارأ اذإ !ذكحو < هدلاو نع هبسن لقتتي مل هريغ ىلا بسن ولف ؛ هبسن هل تبن دلو هل دلو نك
 لقت هلع

 ؟اكرشم ناك اذإ ىدافي له هع وأ لج رلا وخأ َريمأ اذإ بيسسإب - ١

 « اليقع تيدافو ىس تيداف : هب نال سابملا لاق » سنأ لاقو

 ساب هعو ليقع هبخأ نم بامصأ ىتلا ةمينغلا تالت نم ”بيصت هل "ىلع ناكو

 نع ةبقع ” ب ىموم نه ان نب مما "نب لما الح هلا دبع نب ليعاممإ تشرع — 507

 نذنا : اولاقف م هلل لوسر اونذأتسا راصنألا نم الاجر "نأ » هنع هللا يفر سنا ی لح : لاق ٍباهش نبا
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 « ارو هنم نوء دنال : لاقق ء هءادف سابع انتخأ نبال كرتتلف ان
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 هنإ ليق ( اكرشم ناك اذإ ) هو ٠ لادلا حتفو هلوأ مضب ( ىدافي له همع وأ لجرلا وأ رسأ اذإ باب ) هلوق

 نم نالا بامصأ هجرخأ ثيدح وهو « رح وهف محر اذ كلم نميف دراولا ثيدحلا فيعضت ىلإ ةمجزتلا ذهب راشأ
 :دواد وبأ لاقو ‹ حصيال ىراخيلا لاقو , هلاسرا ىنذمرتلا حجرو ؛ ىنيدملا نبا هركتساو « ةرم نع نسحلا ثادح

 جرخأ اعطقنم هلوق رمع نع ةداتق نعو هلوق نسحلا نع ةداتق نع هيورب هريغو « هلصو ىف كش ناكو دامح هب درفت

 دبع نع ىروثلا نع ةرمض قيرط نم  دواد اأ الإ  اضيأ ناسلا باحسأ هجرخأ ىرخأ قيرط هلو ؛ اسلا كلذ

 ىف ثيدح ةرمضل لخد ظافحلا نم عج لاقو . أطخ ىذمرتلا لاقو « ركتم ىئاسنلا لاقو رع نبا نع رانيد نب هلل

 نباو مزح نباو كاملا ىرجو : هته نعو ءالولا عيب نع ىهلا ثيدح دانسإلا اذهب ىروثلا ىور امو « ثيدح
 قعبال دواد لاقو : كثيللاو ىعازوالاو ىروثلاو ةيفئلا همومعب دا دقو هوححصف دانسالا رهاظ ىلع ناطقلا

 وهو « ىرخأ ةلدآل لب ليلدلا اذه ال « هعورفو هلوصأ الإ ءرملا ىلع قتميال هنأ ىلإ ىعفاشلا بهذو « دحأ ىلع دحأ

 . هركذأس امل ظن هيفو « هيلع ةجح بابلا ثيدح ىف نأ لاطب نبا معزو « مالا نم ىتح ةوخإلا دازو كلام بهذم
 نيرحبلا نم لاعب لب ىنلاقأ» هلوأ ثيدح نم فرط وه (اليقع تيدافو سفن تيداف سابعا لاق سنأ لاقو) هلوق
 (ىلع ناكو) هلق ٠ ةالصلا باك نم « دجسملا ىنونقلا قيلعتو ةمسقاا باب » ىف مدقت دقو « دجسملا ىف هورثنا : لاقف
 هقاس فنصملا مالك وه ( سابعلا هع نمو ليقع هيخأ نم باصأ ىلا ةمينغاا كلت ىف بيصن هل ) بلاط ىبأ نبا ىأ
 ٠ هتصح “لع ىلع لكيقعو سابعلا قتعا كاملا درجم قتعي هوو خالا ناكولف ىأ « كلذب قتعبال هنأ ىلع هب الدتسم
 وأ لتقلا نيب مامإلا /ريختي لب ٠ ءادتبا ةمينغلاب كلمال رفاكلا نأ كلذ نع رينملا نبا باجأو . ةمينغلا سم
 لعل و « ةمينغلا درج#, قتعلا مزلي الف « قاقرإلا رايتخا طرشب كاملا ىلا ببس ةمينغلاف ء نملا وأ ءادفلاوأ قاقرتسالا
 افوقو اكرشم ناك اذإ قتتمي الو السم ناك اذإ قتتعي هنأ ىلا بهذب هلعل و « ةمجرتاا فنصملا قالطإ ىف ٍةّتكنلا وه اذه
 ( راصنالا نم الاجر نا ) هلو . سيوأ ىبأ نبا وه ( هللا دبع نب ليعامسإ انثدح ) هلوق . ريا هب درو امدنع
 لاوخأ مهنأ دارملاو « بلطملا ذبع نبا وه ( سابع ) ةانثملاب ( انتخأ نبال) هلق نآلا مءامسأ فرعأ مل
 ‹« راصن لا نم تسيلو « نونلاو ميجلاب نانج تنب ةرغصم ةانثملاو نونلاب ةلينت ىه سابعلا مأ ناف « بلطملا دبع هيبأ
 ىنب نم ىهو رغصم نيتلمهم, ةحيحأ نب ورع تنب ىلس امنأل ‹ مم بلطملا دبع مأ نأ كلذب اودادأ امإو
 ةرهز ونب م امنإ ةقيقح هلاوخأو « راجنلا ىنب هلاوخأ ىلع لزن هيلي هنأ ةرجملا ثيدح ىف عقوام هلثمو ؛ راجنلا
 « انيخأ نبا د لاقف بسنلاب هلبجل نيثدحلا ضمب فد : ىزوجلا نبا لاق . بلطملا دبع هدج لاوخأ راجنلا ونبو
 انتخأ نبا اولاق ام'او : لاق , راصنالاو شيرق نيب بسنال ذإ « ممخأ نبا وه سيلو « ةيناتحت اهدعب ءاخلا رسكي

 بدآلا نسحو ءاكذلا ةوق نم اذهو < مب هيلع ةنملا تناكا كمع اولاق ولام فالخب هقالطإ ىف مهيلع ةنملا نوكنتل
 مالكلا ىف ةصقلا هذه ىف ديرم ىقتأيسو . ةاباحم عون نيدلا ىف نوكي الثل مهتباج] نم ملي عنتما امن و , باطخلا ىف
 ىف ماحرالا ىوذ نم ةبارقلا كح نأ ىلا ةراشإلا انه هدارياب فنصملا دارأو . ىلاعت هللا ءاش نإ نأ ردب ةوزغ ىلع
 ملعأ هللاو . تابصعلا نم ةبارقلا كح نم فلتخي ال اذه
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 كريشلا قع اپ - ۲

 مازج نب ريكع نأ » ىلأ ىنربخأ ماثه نع ةماسأ وبأ انت دح ليعامسإ نب دیم اش - ۸

 ..ةبقر ةئام قدعأو ريعب ئام ىلع لح <لسأ الف .ريعب" ةئام ىلع لمحو « ةبقر ةثام .ةيلهاجلا ىف قتعأ هنع هلا ىضر

 اهب ثنحم أ ”تدكة يلهاجلا ىف !ممنصأ تنك ءايشأ تيأرأ ىلا لوسراي : تقف هلي هلا لوسر“تلأسف : لاق

 « ريخ نم_ كل فلس ام ىلع ”تداسأ : يب هللا لوسر لاقف لاق اه ربنا ىسي -

 لاطب نبا ىرج ىلاثلا لعو « لوعفملا وأ لعافلا ىلا اناضم نوكحي نأ لمتحب ( كرشملا قتع باب ) هلوق

 مكح ةصق ىف بابلا ثيدحو ؛ ةرافكلا نع هقتع ىف اوفلتخا امو , طوطت كرشملا قتع زاوج ىف فالخال لاقف

 مل اسم وهو كلذ لمف نف همال..اب الإ رجألا هل لصح مل رفاك وهو قتعأ املامكح نال « لوألا ىف ةجح مازح نبا

 هقتع ذفن السم قتعأ اذإ كرشملا نأ ىراخبلا دارم نأ ربظي ىذلا : رينملا نبا لاقو ,ه ١ ىلوأ لب هن ودب نكي

 ةحص هب دارملا سيلف « ريخ نم كل فاسام ىلع تبلسأ ه هلوق امأو : لاق < دبعلا لسأف ارفاك قتعأ اذإ اذكو

 ىلع بردتلا نم هل لصح امل ملسأ اذإ هب عفتنا كلذ لعف اذإ رفاكلا نأ هليوأت ام'لو « هرفك لاح ىف هنم برقتلا

 دقو . ینا همالعإ لعب كلذب هعافتنا ةطساوب مدقت اع هنأ لضفب باشف ‹ ةديدج ةدهاجب ىلا جتحم لف ريخلا لمف

 مازح نب مكح نأ ) هلق . روكذملا ثيدحلا دئاوف ةيقب ىلع مالكلا عم ةاكرلا باتيك ىف ىرخأ ةيوجأ كلذل تمدق

 هلوق ىهو لصولا تضوأ ثيدحلا ةيقب نكل « كلذ نمز كردي مل ةورع نآل لاسرإلا هقايس رهاظ ( قتعأ

 ؛ مک نع: هلوق ةلزامب نو ف 2 ميكح لاق : لاق ةورع نأكف « ٍيكح ره لا لعافف « تلأسف لاق «

 نيءارو ةدحوملاب )م دببتأ) هل 8 كح نع هيبأ نع د لاقف ماشه نع ةيواعم قا قيرط نم لسم هجرخأ دقو

 «دربتأ ىنعي » هلوقو . ةاكرلا ىف هطبض ىف فالخلا لقت مدقت دقو « ثذحلا حرطو رباا اهب بلطأ ىأ « ةليقث لوألا

أ معز نم رصقو ؛ ليعاسالاو لسم دنع تبث اک هيوار ةورع نب ماشه ريسفت نم وه
 ىراخيلا ريسفت هن

 ةيّرانلا سو ىدنو عتاجو ابو بهتوف قير بلا نمر كلم نت باپ - ۳
 اح زانم هانق زر نمو « هىث ىلع ردقبال اکرام ادبع الم لا برص )ل : [ ۷ لحنلا ]یلامت هلوقو

 ( نومئال مرتك لب « رش دج ا ؟ نولوتنسي له « ارجو ارم هنم قؤنب وهف
 هنآ ةرزغ کد وبارك نا ن لبطل نع فا اغا لف ميم ىبأ "نبا نشر - ۹ ۲٠٤۰١

 مل قم ملا درب نا هالا ن زاوه دف ُهءاج نيح ماق هب 'ىنلا نأ هاربخأ ةم نع نر ولاو ناوزم

 امإو لالا امإ نيتفئاطلا ىدخإ اوراتخاف « هق دضأ "ىلإ ثيدحلا حو « نور نم ىعم نإ : لاقف « ميسو
 1 ص - 3 0 2 4 8 0 8

 املف - رفئاطلا نم لفق نيج يل ةرشع مطب مرا هب ئنلا ناكو - مهب تينأسا تنك دقو « لا

 سانلا ىف بب بىبلا ماقف . انيس راتخ اناف , ارلاق نيتفئاطلا ىدحإ الإ مهلإ ار ريغ ب ىنلا نأ مليت

 ىرابلا حق « ۵ ج «”-- م



 قتملا بات - ۹ ۷

 نس ميلا درأ نأ تير قإو « نيبثاث وءاج دق سنا غا ناف ده امأ : لاق "مث هلهأ وه اهب وألا ىلع ىنئأف
 #2 ىو مل رم هي ا ع ىلا ول للا ايش قرف داس راو و
 هينيام لوأ نم هاي! هيطمن یک طح ىلع نوكي نأ بحا نمو ؛ لمديلف اد ب نا کنم بحا نش

 قح اودجراف . نذر نم کنم نوا نم ىردتال انإ : لاق . كلذ كل انبّيط : ”سانلا لاقف . لفيف انيلع هلا
 اوبيا مهنأ هوربخأت هلي ی لا ىلا اومجر من« مؤاف رع مهملكم ؛ نال عرب کرا كاف رح انبلإ عفر ه- ۶ . 5 13 2 رز سا و ا س

 « اليفع ”كيداف ؛ ےک ىنلل سابع لا” 'سنأ لاقو . نزاوه ريم -.غ انغلب ىذلا اذن . اونذأو

 بتكسف « عفان ىلإ تبتك »لا نوت نبا انربخأ هللا دبع ان ربخأ نسما نب يما

 مهم رارذ یسو مهتلئاقم لتقف لتقف م ءواملا ىلع یقسا ” مهماعنأو نوراغ م مهو قاما ىف ىلع راغأ وو ىبلا "نإ

 0 شيلا كلذ ىف ناكو ءر مع نا هب ىثدح . e ذكمو َباصأو

 و ن دمت نع .نمحرلا دبع ىلأ ن ةعيبر نع ”كللام ان َربخأ < فسوب "نب هللا دبع شو - ۲

 ةورغ ىف لَ هلا لوسر مه انجرخ : : لاقف ”هتلأسف هنع هلا "ىضر ديعس اب ”تيأر » لاق زيدي نا نع ناب

 0 لودر انلأسف « لازما انيبحأو 5 انيلع تتدتشاف ءاسنلا انيكتشاف برملا یس نم ةع نسا اعم ۴

 « ةنئاك ىهو “ا ةمايقلا م وي ىلإ ٍةنثاك ةَسن ن a نأ ميلع ام : لادن هليل

 يضر ةريرهىلأ نع ةَعْرز ىبأ نعرعاممتلا نب اع نا ورع نر يهز اشو ۳

 نع ةريفلا نع ديلا دبع نب ريرج انريخأ مالس ئا یت حو .« ٠ . رمي“ ىنب بح لازأ الد لاق هنع ا

 هم ف ل تازام » لاق ةررره ىلأ نع ةعرز ىلأ نع ةراع” نع 7 ر يو نع ةعْرز ىلأ نع ثراحلا

 تءاجو : لاق . لاجكنلا ىلع ىتما دشا : لوقي 201110 تمم ثالث نم

 دلو نم اه أو ابمقتعأ : لاقف ا دنع مم يبس و انموق تاَقدَص مذه : هل نإ لو لاق 30 من اقدص

 6 ”ليعامإ

 [ ٤۴۹٩ : ىف هفرط _ ؟ هع ثيدحلا ]

 نايبل ةدوقعم ةمجرتلا هذه ( ةيدذلا ىسو ىدفو عماجو عابو بهوف اقبقر برملا نم كلم نم باب ) هلوق
 جوزت اذإو « قرتسي نأ زاج ىس اذإ ىبرعلا نأ ىلع رومجلاو « ةرومشم ةلأسم ىهو « برعلا قاقرتسا ىف فالخلا

 هوبأ مؤليو دلولا موقت ةمآلا كبس لع نأ ىلإ روثوبأو ىروثلاو ىعازوالا بهذو . اقيقر اهدلو ناك هطرشب ةمأ

 ثيدح ىفف « كلذ ىلع ةلادلا كثرداحألا وواو زاوجلا ىلإ فنصملا منج دقو ؛ الصأ دلولا قرتسي الو ةميقلا ءادأب

 « ةيرذلا ىس نم هب مجرتام رمع نبا ثيدح ىو  ءادفلا نم هب مجرتام سفأ ثيدح ىو . ةبطا نم هب مج رام روسملا



 ۱۷1 ٤۳ - ؟همو ثيدحلا

 ىلاعت هللا لوقو ١ ةمجرتلا ف هلوقو ٠ هنيبأس اک « ىعاتبا » هقرط ضعب یف هلول عبا نم هب مجرتام ةريره
 كولدملا دبعلا قلطأ ىلاعت هلا نأ ةبج نم ةمجرتلل ةيأآلا ةبسانم : رينملا نبا لاق < ةبآلا رخآ ىلإ ( اكرام دبع ١

 سانلا ضعب لوأت : لاطب نبا لاقو . ىبتنا ىمجعلاو ىبرعلا نيب كلذ ىف قرف ال نأ ىلع لدف اسمحي هن وكي هديقب 5

 ركذ دقو« ایف مومع الف تايثإلا قابس ىف ةركن اال رظن كلذل اہ لالدتسالا یو « كامال ديعلا نأ ةيألا هذه نم

 ىف هركذ ىضاملا سمع نا ثيدحي اوجتحاو ًائيش كلما هنوكىلا روبجلا بهذ معن ٠ ةصاع رفاكسلا هب دارملا نأ ةداتق
 : ادع عاب نم : لاقف كلام لوق فلتخاو . هريغو ربع نع كلذ ىور « كلمب هنا : ةفئاط تلاقو « هريغو برشلا

 ىف هتجحو : لاق . طرشب الإ دبعلل لاملا نأف : لام هلو ادبع قتعأ نميف لاقو . طرشب الإ هعاب ىذلل هلاف لام هلو

 نب ريكب نع رفعج ینا نب هللا ديبع هاور ام قتملا ىف هتجحو « كلذ ىف صن وهو روكذملا عفان نع هثيدح عببلا
 كثيدح وهو : تلق . « هديس هينثتس نأ الإ « هل ديعلا لاف ادبع قتعأ نم » هعفر رمع نبا نع عفان نع جشألا

 ةروص قتملا ناك امل نكسل « كلم ال هنأ لصألا نأب كلام باعصأ ضعب قرفو « حيمص دانساب نالا باحصأ هجرخأ

 بسقكم نأ هل اسو ةبتاكملا تعرش مث نمو « ناسحالل اليك هديبام هنم عزنيال نأ كلذ بسان هيلا ناسحإ
 | ةصق امأف . لعأ هللاو « ايش هنع كلذ ىنغأ ام قتءلا ةروص ىف هديبام ىلع اطاست هل نأ الولو « هديس ىلا ىدؤيو
 2 ىف ىقأيس «ةورع ركذ لاق د باوش نبا نع قيرطلا هذه ىف هلوقو ‹ ىزاغملا ىف فوتسم ابحرش ىتأيسف نزاوه
  ةنكاسلا ةزومهملا فلآلا لبق ةانثملاب « تين أتسا » هلوقو « ةورع ىنربخأ ١ ىرهزلا نع رمعم قيرط نم طورشلا

 دعب ةزمهو ةروسكم ءاف من هلوأ حتفب , 20 ني ىتح » هلوقو ‹ ترظننا ىأ ةنك اس ةيناتحتو ةحوتفم نون مث
 ىحالطصالا .ىنلا درب ملو « كلذ ريغ وأ ةمينغ وأ جارخ نم رافكتلا لام نم انيلا عجري ىأ ةنكاسلا ةيناتحتلا
 راغأ » هلوقو ‹ كرابملا نبا وه دانسالا ىف روكذملا هليا دبعف رمع نبا ثيدسسح> نم قاطصملا ىنب ةصق امأو . هدحو

 ةعازخ نم ريهش نطب قلطمملا وذب و « فاق اهذمب ماللا رسكو ءاطلا حتفو ةلمبملا نوكسو ميلا مب « قلطصملا ىنب ىلع
 حتفب ةعذج هاو بقل قلطصملا نإ لاقي و ؛ سماع نب ورمع نب هثراح نب ةعيب نب ورع نب ديعس نب قلطصملا وهو

 مو » هلوقو « ىلاعت هللا ءاش نإ ىذاغملا باتك ىف ةازخلا هذه حرش ىأيسو « ةروسكم ةمجعم لاذ اهدعب مجلا

 ذئموي باصأو ) هلوق . ةرغ ىلع مذخأ ىأ « لفاغ ىأ ديدشتلاب راغ عمج ءارلا ديدشتو ةمجعملا نيغلاب « نوراغ

 « قلطصملا نب كلام نب ثراحلا نبا ءارلا فيفختو ةمجعملا رسكب رارض ىلأ نإ ثراحلا تنب ارغصم ميجلاب (ةيريوج
 امفان نأ هيف نيبو نوع نبأ نعرخآ هجو نم ثيدحلا اذه سم ىور دقو ‹ كاذدعب راسا دقو هموق ديس اهوبأ ناكو
 «لاتقلا لبق ةوعدلا باب » ىف كلذ ىف ثحبلا ىت أيس « لاتقلا لبق مالسالا ىلا ءاعدلاب سآلا خسف ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا

 ءاش نإ ىفوّدسم حاكنلا باك ىف هيلع مالكلا ىتأيسف ديعس ىلأ ثيدح امأو . ىلاعت هللا ءاش نإ دابجلا باتك نم
 ةلمهملاب زيريحم نءاو « ةليقثلا ةدحوملاو هلوأ حتفب وه «نابح نبا د انه هلوقو  امات كانه هقاس ثيح ىللاعت هللا
 نع فنصملا هدروأف ةريره ىبأ ثيدح امأو « سفن ىأ ةلمهملاو نونلا حتفب ءةمس ه هلوقو « رغصم ىاذو ءادو
 ىلع انه هقاسو ؛ رخآ ادانسا رب رج نع هيف داز امهدحأ نال « امهةرف هنكسل رب رج نع هب هثدح امهنم لك هل نيخيش

 )١( لوأ نم » نہا ىف ةياورلا ظفل ١١ ءاقأ 2 نم وأ مضب » ائيلع هلأ ءىني 8



 تملا باتك ۹ ( ۱۷
 يم نبا وه ةريغمو ‹« برح نب ريهز وهو رخألا ظفل 00 د# وهو امهدحأ ظفل

 دقو ¢ ثيدحلا اذه الإ ىراخيلا فه سولو فاكلا نوكسو ةلموملا مضب ىلكملاو ¢ كيب نبا وه ثراحلاو ¢ یضلا :-

 « ةافولا ىف هيلع مدقت هنكل ةريغم هنع ىرارلا نارقأ نم ردقلا ليلج ةقث وهو « ىراخبلا لاجر نم ىذابالكلا هلفغأ

 ةريبكلا ةليبقلا ىأ ( من ف بحأ تلزام ) هلو ىراخبلا خیشو ىباحصلا هيفرط ريغ نويفوك هلك دانسالاو

 ةروسكم ةدحومب. ةخ اط نيا لادلا ديدشتو هلوأ مضب دأ نبا ءاه الب میلا مضي سم نب ميك لإ نويسألب ةدوبشملا

 رخآ هجو نم دمحأ داز ؛ ثالثلا لاصخلا تعم“ نيد نم ىأ ( ثالث ذنم ) هلوق ٠ رضم نب سايلا نبا ةمجعم و

 حق ناك ٠مل كلذ ناكو ء ها « مهتبحأف مب "م لإ شا ءايحألا نم موق ناك امو » ةر ره نأ لع ازز نا نع 0

 دنع ةريره ىب نع ىمششلا ةاور ىف ( لاجدلا ىلع ىتمأ ددآ م) هلوق ةوادملا نم ةيلهاجلا ىف هموق نيبو مهب
 صاخلا ىلع كلذ ىف ماعلا لمح نأ نكميو : ةعرز ىبأ ةياور نم معأ ىهو « محالملا ىف الاتق سانلا دشأ مد

 هذه ) هلوق . لوالا قيرطب هريسسغ لدی لاجدلا ركذ وأ « لاجدلا لاق وهو اهريكأ محالملاب ذارملا نوكيف
 5 م ىف ىناربطلا دنع عقوو « رضم نب سايلا ف هِي هبسذب مسن عامتجال هيلا ممن امل ( انموق تاقدص
 : لاق 7-0 هعار الف« دعس ىنب ةقدص نم ماب لَو ى ىنلا أو د ثيدحلا اذه ىف ةريره ىنأ نع ىعشلا قيرط نم

 ممر هشأ نم ( م " نب ةانم ديز نب لعس ىلإ نويسأت “مک نم رمش ريدك نطب دن و اھ ٤یو ةلبع هذه

 تناکو ) هل ٠ .«نيولا لهأ ديس اذه هل ی لا هيف لاق ىدعسلا دلاخ نب نائس نب مصاع نب سيق ةباسصلا ف

 نا قب رط نم ليعامسالا دنع عقو دقو ؛ اع نطب دارملاو « ميم ٩ یب نم ىأ ( ةشئاع دنع مهم ةيبس

 ؟ مهنم عاتبأ هللا لوسرأي ةدئاع تلاقق نالوخ يمس مدقق ليعامسا نب نم ةمسف ةشئاع ىلع تناكو ه ريرج نع رمعم

 أ نع ىعشلا قيرط نم ةنا وع ىبأ دنع عقوو ؛ « ليعامسا دلو مهناف ىعاتبا : لاق رينعلا ىنب یس مدق ألف . ال : لاق

 وهو ب ربنعلا ىلإ نوبسفي مم یہ نم اضيأ ںیہش نطب ريثعلا وئبو « ھا « ريثعلا یب ىسإ ءىجو د اضيأ ةريره
 لوألا حوتفم ةليعف نذوب « ةيبس » نيحيحصلا ةخسف ىف عفو : ( هيبنت) ٠ ميك نب ورع نإأ - فورعملا بسطلا ظفلب

 ريرج نع فورعم نب نوراه قيرط نم ىل.عامسالا دنع نكل < اما ىلع فقأ ملو ءابسلا نم وأ ی ىسلا نم

 یب نم ةمسن ةشئاع ىلع تناكود ةروكذملا رمعم ىبأ ةياور نم هلو 0 سفن ىأ ةلمهملاو نونلا حتفب ةي 0

 ‹طسرالا ١ ف ىاربطلا نيبو « ررحم ةشئاغ ىلع ناكو د ةناوع ىبأ دنع ةدوكذملا ى ءعشلا ةياور ىفو « ليعاسا

 ىب نم اررحب قتمت نأ ةثئاع ترذن » هظفلو ارذن ناك هنأو ابلع ناك ىذلاب دا ىملا ةروكذملا ىعشلا ةياور ىف

 امهنيب ةثلثملاو ةمجعملا عضب مثعش نب بيؤذ نبا ارفصم تالمبع وهو عدد ثيدح نم « ريبكلا » ىف هلو « ليعامسا

 ىربصا : هب ىنلا اهل لاقف « ليعامسا دلو نم اقبتع ترذن ىإ هللا ى 1 تلاق ةشئاع نأ و ىرينملا ةلمه» نيع

 امخؤو اسيزو ًاحيدر تغلف: ةعبرأ مهنم ىذخ : اهل لاقف ريثعلا ىب ءىف ءا ءادغ ريثما یب ءىف ءىحب ىتح

 نونب ىركسملا هطيضو - e ةدحوملاو ىازلاب eT وبف حيدر امأف . ها ةرمسو

 ءارلاب نوع نبأ هطيضو اضيأ رغصم ةمجعملا ءاخلاو ىازلاب ىخزو ؛ ورمع ن ةبلعت نبا وهو  ةدحوم م

 مهسرءد ب ینلا حسف د روكذللا كي ثيدحلا ىف لاق « ءارلا نوكسو فاقاا مضب طرق نب ورمع نبأ وهو ةرمسو « هلوأ
 امإ ةعبرألا م ةهأاع نتمل نيعت ىذلاو . ه' اءصق ليعاس] ىب نم ءالؤه ةشلاع :  لاق مث مهلع كربو



 ۱۷۳ ووو مومو ثيدحلا

 ثعب » هدنع ثيدحلا لوأ ىو « كلذ ىلإ دشري ام ةبلعث نب بيبزلا ثيدح نم دواد ىنأ ناس ىف « ىخز امإو دد

 منعب ةبكرو « لع هللا لوسر ىلإ مهوقاتساف فئاطلا ةيحان نم ةبكو موذخاف ريثعلا ىب ىلا اشيج مَع هللا لوسر

 ركذو « ةنيدملاو ةكم نيب ىتلا ةفورعملا ةينثلا ةب وكر ريغ ىهو فورعم عضوم ةدحوم اهدعب فاكسلا نوكسو ءارلا
 نيثالثو ةأرما ةرشع ىدحإ ىس هنأو ةرجملا نم عسق ةنس مرحلا ىف تناك هذه نصح نب ةنييع ةيرس نأ دعس نب

 - لضفالا ناك نإو < ىبرعلا كلم ةم ىف روبمجلل ليلد «امقتعأف امعاتبا ١ ةثئاعلا لي هلوق فو. لعأ هللاو ادص

 ٠ بلبملا نع لاطب نبا هاكح « همع تنب و هع نبا لجرلا كلم نأ راعلا نمد ربع لاق كلذلو « مهم قرتسي نم قتع

 ةهأ جوزتو مالسلا ابلع ةمطاف دلو نم الثم ىبرعلا ناك ولف « ليصفت نم ةلأسملا هذه ىف ديال : رينملا نبا لاقو
 ةباثملاب ىذلاف هقاتعا بابحتسا ىضتقي ليعامسا دلو نم ىسملا نوک دافأ اذإو : لاق « هدل و قاقرتسا اندعبتسال هطرشإ

 ىف مهف ناكو ؛ م یہ قبل ةرهاظ ةلمضف اضيأ ثيدحلا فو . لعأ هللاو ءاتح هليرح بورجو ىضتقي اهانضرف قل

 رخآ ىف ةنئاكلا لا وحلا 5 اع رابخإلا هيفو . ءاسؤرلاو فارشالا نم ةعامج مالسالا ردصو ةيلهاجلا

 رنعلا ىب نيب و نعلا ن ه مهو نالوخ نيب ألي هتقرغتل ليعامسا یب ىلإ نولا ميج بسن نم ىلع درلا هيفو . نامزلا

 ىلكسلا نبا لاقو . أيس نب نالبكدلو نم ثرالا نب كلام نب ورمع نبا هنأ نالوخ ىف روهشملاو ء رضم نم مم

 ىلاعت هللا ءاش نإ بقانملا لئاوأ ىف كلذ ىف لوقلا طب ىتأيسو « ةءاضق نب فاحلا نب ورع نب نالوخ
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 اهقتعا 13 6 اا نسحاف امم ةيراح هلت ت کن “د هلي يأ لوز لا ۽ لاف هلع نأ ىعر 05 ىبأ

 « نارُجأ هل ناك اجورو

 « ابقتعأو » ىسنلا دازو ؛ ىسألاو رذ ىبأ ةياور نم « لف د ظفا طقس ( هتيراج بدأ نم لضف باب ) هلو

 ىلمتسملا نع رذ ىلأ ةياور ىف « اهيلعف » ةياورلا هذه ىف هلوقو . رومشم فوك فيرط نبا وه دنا ف روكحنلا

 ءاهلامف و ىسخرسلاو

 نواك أت امم مو.يطأف من اوخإ ليبملا 2 ا ی لا رلوف ساپ سس 606

 ىاتيلاو ىئرقلا ىذبو « ًاناسحإ نیدلاولابو « ایش ر هاو رشق الو ل اودبعاو ل: ۳٦] ءاسنلا] لاھ هلوقو

 شا نإ کا Tae امو رليبسلا ناور باخ اپ يحاملاو ثلا راجلاو ىبرقلا ىذ راجلاو ¢ نيڪا لاو

 تارا او ”بيرقلا ىبرقلا ىذ : هلل دبع وبأ لاق 7 )2 2 “لع ناك نم ةبحمأل

  -— o40وس روزل تعم“ لاق ب دخلا لار ا لح ل انثى> سايا ى نب مدا اسم 1

 تيب اس ينإ : لاقف "كلذ نع م لح هءالغأ ىلعو لو هنع هللا < ىضر ئرافلا ٌرذ امأ تیار » لاق



 قتعلا باتك - | 1

 لا 'مهلمج ملوخ مناوخإ "نإ :لاق من هن ریا : هيي “ىنلا یل لاقف « ےب 'ىبلا ىلإ یناکشف الجد
 ناف « مهبلشيام م وفك الو « سلي ام ”ئيليل و لك ايام ميلف ورب تحت هوخأ ناكنف « ميدبأ تحن
 « مونيعأف مهبلفيام ممومدفاک

 هانعم فنصملا دروأ ةجرتلا هذه ظفل ( نولك أت ام موممطأف كناوخإ ديرعلا : إب ىنلا لوق باب ) هلوق
 مومعطأف منم کمال نف , کناوخا مهنا د ظفلب « هدنم نبال ناعرالا باتكو ىف هانيود دقو ؛ دذ ىبأ ثيدج نم
 کیک و ام نم کال نم » ظفلب رذ یبا نع قدوم قيرط نم دواد وبأ هجرخأو « نوستكت ام موسکاو نولك أت ام
 لجر نع ورمع نب مالس قيرط نم « درفملا بدالا ١ ىف ىراخبلا یورو «نوسبلت اع موسكاو نولكأت اع م ومعطأف
 اریخ نيكولمملاب یصوب ےب ىنلا ناک د رباج ثيدح نمو « ثيدحلا « كناوخ] مؤاقدأ » لاق اعوفرم ةباحصلا نم
 ىراصنالا وربع نب بمك همساو  ةلمهملاو ةين ادحتلا حتفب ب رسبلا ىبآ ثيدح نمو « نولك أت ام مومعطأ : لوقيو
 ليوط ثيدح ءانثأ ىف هب انكر خآ ىف لسم هجرخأو . هتصق هيفو « نوسبلت ام موسك او نومعطت ام مبومعطأ » هعفد
 نيك اسملاو ىاتيلاو ىبرقلا ىذب و اناسحا نيدلاولاب و ايش هب اوكرشت الو هللا اوديعاو : ىلاعت هللا لوقو ) هلوق
 ىبرقلا ىذ : هللا دبع وبأ لاق ) هلو . اهلك ةيآلا ةعركةياود ىف قاسو « رذ ىبال اذك ( اروخن الاتقع  هلوف ىلا -
 بنجلاب بحاصلا ىف فلوخ دقو « زاجلا بات » ىف ةديبع ىبأ ريسفت وه ( بيرغلا بنجلاب بحاصلاو « بيرقلا
 اولخدف ( كنامبأ تكلم امو ) ىلاعت هلوق انه ةيألا هذه ركذي دارملاو . رفسلا ىف قيفرلا ليقو « ةأرملا وه ليقف
 « ةليقثلا ةيناتحتلاو ةلمهملاب نايح نبا وه ( بدحألا لصاو انثدح ) ھل . مملع مهفطمل مهلا ناسحالاب مآ نميف
 نيعباتلا راك نم ةيمأ ابأ ىنكي اضيأ فوك وهو ةلمهملا نيعلاب رورعملاو ٠ شمعألا ةقبط نم روهشم ةقث فوك وهو
 ىذلا لجرلا ةيمستو نام الا باتك ىف كلذ ىلع مالكلا مدقت ( رذ ابأ تيأد) هلوق ٠ ةنس نيرشعو ةتام شاع لاقي
 نم نامإالا ىف مدقتو « انه اذ ( مدناوخإ نا : لاق مث ؟ همأب هتديعأ ) هلوق ٠ ةللا ىلع مالكىلاو دذ وبأ هياس

 ىراخبلا خيش مدآ نم هدف راصتخالاو < ملوخ مناوخإ « ةياهاج كيف ؤرما كناد ةدايزب ةيعش نع رخآ هجو

 حتفب لوخلاو . هب هثدح امل هل هرصتخا ةرعش نوكي نأ لمتحيو . كلذك مدآ نع رخآ هجو نم هجرخأ قهسبلا ناف
 « ناتسبلا حالصاب موقي نمل ىلوخلا هنمو« امنوحلصي ىأ رومآلا نولوختي مهنآل كاذب اومس مدخلا م واولاو ةمجعملا
 « هتريعد هلوقو . هايا اكلم ىأ اذك هنا كلوخ لوقت كيلكلا ليوختلا ليقو ؛ ىعارلا وهو لئاخ عمج لولا لاقيو
 كثيدحلا لثمو « همأ هتريع لاقي اماو ءابلاب ىدمتيال هنأ معز نم ىلع در ءهمأب » هلوق ىفو « راعلا ىلإ هتبسن ىأ
 ةوخالاب مايتهالا ىلا ةراشا كل وخ ىلع منا وخا ظفل ميدقت فو « بيعلا راعلاو «رهدلاب ريمملا تماشلا مآ رعاشلا لوق
 ىذلا ضيعبتلل لك أي ام سنج نم ىأ ( لك أي امهمعطيلف ) هلو . كلملا وأ ةردقلا نع زاب « كيديأ تحت ه هلوقو
 ةاساوملا دارملاف « ةمقل هلوانيلف هعم هلي ل ناف » نيباب دعب ىتالا ةريره ىبأ ثيدح كلذ ديؤيو « « نم » هيلع تلد
 نم هلايع ىلع .رملا رثأّتسي الف ٠ لضفآلا وهو ةاواسمل !لعف رذ ىباك لمك الاب ذخأ نم نكل . ةج لك نم ةاواسملا ال
 فكي الو ؛ فورعملاب توكو هماعط كولمسلل د اعوفرم ةريره ىبأ نع ملسمو أطوملا ىفو « ازئاج ناك ناو كلذ
 لاطب نبا ءاكح ام امأو . اعوطتم ناك هيلع داز نف « فرعلا ىلا كلذ ىف درلا ىضتقي وهو « قيطي الام لمجلا نم
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 نآل ١ ىنخيال'ر ظن هيفف هنسحتساو « توقا اذه مل سئل ذئموي اوناک  لاقف رذ ىبأ ثيدح نع لثس هنأ كلام نع
 مهتردق ريصتام لمع ىأ ( مهلظيام موفلكت الو) ھلو . هبسحب دحأ لك قح ىف , همومع ىلع مالا لمح عنعال كلذ

 ملا وه ليقو « ةفاك هعم ايش سفنلا ليمحت فيلك-لاو « هتبوعص وأ همظعل هنع نوزجعيام ىأ « ةبولغم هيف
 ناف ,هيلع ردّهام سنج ديعلا فلكي نأ دارملاو « هب علا فذحو < ماغي ام ىأ ( مومتفاكن اذ ) هلوق ٠ یش مب

 ىلع ثحلاو ؛ مثدلو نب مثريبعت و قبقرلا بس .رعع یہا ثيدحلا فو .٠ هريغب هتعملف لاو وملح و ةيعططسإ ناك

 راقتحالاو لسملا ىلع عفرتلا مدع هيفو . هريغو ريجأ نم مهانعم ىف نم قيقرلاب قحتليو « مهب قفرلاو مهلا ناسحالا
 ليبس ىلع وبف ةبارقلا ديرأ ناف « قيقرلا ىلع خآلا قالطاو ؛ركمملا نع ىهنااو فورعملاب الا ىلع ةظفاحلا همفو . هل
 نمؤملاب مكحلا صتخي وأ « عبتلا قيرطب رفاك-ا| دبعلا نوكير مالسالا ة وخأ دارملا وأ , مدآ ىلإ لكلا ةبسنل زاجلا

 هديس حصنو « بر ةدابع نسحأ اذإ دبعلا بباب - 55

 وا لوسر "نأ امهنع هللا ىضر رع نبا نع مفان نع كلام نع ماس نب وا دبع رع - 5
 « نيت رم هرجأ هل ناك بر ةدابع نسحأو ديس حصن اذإ دبملا » لاق هَ 5-2 PD 9 ع و 7 1
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 ىسوم یا نع ةر” ىلأ نع شا نع حلاص نع نايفس انريخأ ريثك نب دمم اشو ¬ ۷
 و و اهقتعأو ا سحاق 2 ب راج هل تناك لج ر أ 2 هل بلا لاق هنع فا یم ر ی الا

 » نارا 21 هيلاوم قحو را ل ئدأ دبع اأو 2 نارُجأ لف

 بيلا ن يحس تعم یره را نع و ارا لل دبع نأ دمت 02 رشا اسو سس ۸

 الوا ءدديب ىسفن ىذلاو . نارجأ ملاصلا كوالا دبل » هب هلا ءلوسر لاق هنع لا ىضر ةريرهوبأ لاق 'لوقي
 كولم انأو تومأ نأ تدَبحال نأ نر و جاو هللا ليبس ىف دابجلا

 یر ةر ره نأ نع اص وأ ا شعألا نغ ًةماسأ وأ انك رفا 6 "قاغا اشم دعا 210

 «ودّيسل حضتيو « هبر ةدابع نيسح مدحأل امن » هلي ”ىبلا لاق : لاق هنع نا

 : كثيداحأ ةعب رأ همق هوو . هياوث أ هلضف نام ىأ ( هديس حصتو هب ر ةدايع نسحأ اذإ ديعلا باب ( هلو

 هل تناك نم رکذ ةدايزو هلثم ىس وه أ كثيدح اهذاث 7 نبرجأ كلذ لعف نمل نأب حرصملا رع نبأ كثو لوح امدح أ

 « نیت ص مرجأ نوت ۇي ةثالث » ظفلب ناعالا ىف مدقت كثبدح نم فرط وهو ؛ اهجوزتف اهقتعأو اهناعف ةيراج

 لمشي حالصلا مساو <« نارجأ اصلا كولمملا دبعلل  ةريره بأ كيدح اهثااث . باتكلا لهأ نمؤم اضيأ هيف ركذف
 « اهريغو ةمدخلا نم هقح ءادأ لمشت ديسلا ةحيصن و ‹ ديسلل حصنلاو ةدايعلا ناسحإ امه و نيطرشلا نم مدقتام

 « ةعاطلاو ةحيصنلاو قلا نم هيلع هل ىذلا هديس ىلا ىدؤيو » ظفلب ىتوم ىبأ ثيدح نم هيلي ىذلا بابلا ىف أ يسو
 هلبق ىذلا ثددحلل رسفم وهو « هدنسأ حمو هر ةدابع نسحب مدحألل ام معن 5 اضيأ ةريره أ ثيدح ابعبار



aقتملا باک ۹  

 , یسوم ىنآل بايلا ثيداحأ كلاث ةرب ره ىبأ ثر.دح وزع لاطب نبال عقو : ( هيبنت ) . نيزخألا نيثيدحلل قفاوم

 انأو تومأ نأ تببحأل ىأ ربو جحلاو هللا ليبس ىف داهجلا الول هديب ىسفن ىذلاو ) هلوق . شحاف طاغ وهو

 هءايفصأو هءايبنأ نحتمي نأ هلل : لاقف ىلاطخلا ىرج كلذ ىلعو اهرخآ ىلا لجلا هذه عفر قايسلا اذه رهاظ ( كولم

 لديو ‹ ةريره ىلأ لوق نم جردم كلذ نأب دحاو ريغو لالدب ناو ىدوادلا مزجو . ها فسوي نحتما اک قرلاب

 كاذب دارأ لاقف قامركلا هبجوو < اهربي مآ ذئنيح قلي: ىنلل نكي مل هناف ءىأ ربو » هلوق ىنعملا ثيح نم هيلع

 دقف كلذ جارد] ىلع صيصنتلا هتافو . ه١ هتعضرأ ىتلا همأ دارملا وأ اهتايح ضرف ليبس ىلع هدروأ وأ ؛ هتمأ ملعت

 هجرخأ كلذكحو « لا هديب ةريره ىبأ سفن ىذلاو د هظفلو كرابملا نبا نع ىرخأ قي رط نم ليعامسالا هلصف

 نب هللا دبع قيرط نم لسم هجرخأ كلذكو , كرابملا نبا نع « ةلصلاو ربلا باتتك ه١ ف ىزورملا نسحلا نب نيسحلا

 ديعس قتيرط نم ىليعامسالا و لالب نب ناملس قيرط نم « درفملا بدآلا » ف فنصملاو ىومآلا ناوفص ىنأو بهو

 لاق » بهو نا قيرط رخآ یف لسم داز ؛ سنوي نع ماك رمع نب ناثع قيرط نم ةناوع وبأ و ىمخللا ىحي نبا

 نع ديعس قرط نم دحأو هناوع نالو < اسما هنأ كاان وع جي نكي ملةريره ابأ نأ انغلب و - ىرهزلا ىنعي

 ل هلا لوسر تعمس ىنأ كلذو < ادبع نوكأ نأ تببحاأل نام الول ١ لوقي هعمسب ناکه نأ ةر ره ىلأ نع هيبأ

 مالكلا نأ كلذب فرمف « نيترم هرجأ هللا هافو الإ هديس قحو هيلع هللا قح ىدؤي ادبع هللا قلخام : لوقي

 جحلاو دابجلا نآل ءايشألا هذه ةرب ره وبأ ىنثتسا امناو « عوفرملاب هل لدتسا مث . ةريره ىبأ طابنتسا نم روكذملا

 تادابعلا ةيقب فالخم « ههوجو ضعب ىف ديلا نذا ىلا هيف جاتحي دقف مالا رب كلذكو < ديسلا نذإ امبهف طرتشي

 ىف هفرص ةئكميف هتجاح ردق ىلع ديزي لام هل نكي مل كاذ ذإ ناك هنوكل امإ ةيلاملا تادابعلل ضرعتي ملو . ةيندبلا

 ىبأ مأ مسا : ( ةدئاف) . ديسلا نذإ ريغب هلام ف فرصتي نأ دبعلل نأ ىرب ناكهنآل امإو « ديسلا نذإ نودب تابرقلا

 يال « ةفرعملا ليذ » ىف اهمسا نايب ءلسم حيحص» ىف اهمالسا ركذ ةيباحص ىهو « ةئوميم ليقو ريفصتلاب ةميمأ ةربره
 تادابعلا ىف هب ر ةعاط نابجاو نأىمأ هيلع عمتجا امل دبعلا نأ ىدنع ثيدحلا اذه ىنعم : ربلا دبع نبا لاق ىسوم

 لضفو هلا ةعاط ىف هأواس دق هنال « هتعاطل عسيطملا رحلا رجأ فعض هل ناكاعيمج امهب ماقف فورعملا ىف هديس ةعاطو

 الإ هيلع سيل نم لضفأ امهادأف ناضرف هيلع عمتجا نم نإ : لوق انه نمو لاق « هتعاطب هللا هرم نم ةعاطب هيلع

 نم نأ هاضتقمو « طقف ةالص هيلع تبجو نمم لضفأ وهف امهب ماقف ةاكزو ةالص هيلع بجو نكمادأف دحاو ضرف

 . اصخلم . ها ابضعب الإ هياع بحي مل نم نايصع نم رثكأ هن ايصع ناك ائيش اهنم دؤي مف ضورف هيلع تعمتجا

 ببسب فيعضتلا ناكو لف الإ و ‹ قرلا ةقشم نم هيلع لخدي امل ةفصلاب فوصوملا دبعلل لضفلا ديرم نأ ربظي ىذلاو

 ببس ليقو : لاق « هل فءاضإ هلمعب لمع لكنأ دارملا : نيتلا نبأ لاقو . كاذب دبعلا صتخي مل لمعلا ةبج فالتخا

 رهاظلاو : لاق . امملع ةدايزلا رجأو نيبجاولا رجأ هل ناكف اناسحإ هبر ةدابع فو احصن هديسل داز هنأ فيعضتلا

 لبق هلقنام فاني ال رهاظلا هنأ ىعدا امو . ه١ ةدابعلا ىلع روجأم ريغ هنأ ناظ نظي الثل كلذ نيب هنأو اذه فالخ

 نوكي وأ كلذ ىف روذحال نأب ىامركلا باجأ تاداسلا رجأ فعض كيلاملا رجأ نوكي نأ مولي ليف ناف « كلذ

 خيجر# دارملا وأ ؛ دبعلا رجأ فاعضأ اهب قحتسي ىرخأ تابج ديسلل نوكي دقو « ةبجلا هذه نم افعاضم هرجأ
 دحتب ىذلا لمعلاب اصتخم رجالا فيمضت نوكي نأ لمتحيو . ها امهدجاإل ىدؤملا دبعلا ىلع نيقحال ىدؤملا دبعلا



 ۱۷۷ ظ ش ٤ ۲٠۵ - ۲۰ ۲۹ ثيدحلا

 الف ةبجلا فلتخلا لمعلا امأو « نيرابتعالاب نيرجأ هيلع رجؤي و ادحاو المع لمعيف ديسلا ةعاطو هللا ةعاط هيف ٠

 جح الو هيلع داهجال دبعلا نأ ىلع هب لدتساو : لعأ هللاو رارحآللا نم هريغ ىلع هيف رجالا فيعضتب هل صاصتخا ۰

 يدار نب قم وه (رضن نب قعإ انثدح ( ريخالا ةريره ا كثيدح ىف هل . هنم كلذ حص ناو ةىدوبعلا لاح یف

 ىنعمب ءام » جاجزلا لاق . تاغل عبدأ كلتف « يلا كيرحتو نيعلا ناكسإ عم اضيأ حتفتو نونلا رسكتو « نونلا

 , هريغو نيونتلاب روصقم نيعلا نوكسو نونلا ضب ‹ ىمعت » ملسم ةأور ضعبل موو . ءىثلا معن ريدقتلاف .ىثلا

 ام معن د ىبباقلا ىأ نسحلاىبأ خيشلا ةخسن ىف عقو : نيتلا نبا لاقو . ةياورلا هب تتيث نإ ىنعملا هجتم وهو
 .(هب مكظعي امن هللا نا ) ىلاعت هلوقك ىو ام » ىف اهماغدا هباوص امإو ‹ هل هجو الو ابحتفو لوألا ملا ديدشتب

 متاوخلاب لاعالا نأ ىلإ ةراشإ هيفو « كلذ ىلع تومي ىأ « هللا ةدابع نسح ىوتي

 نم نيحلاصلاو )ل ىلاعت هللا لوقو . ىتمأ وأ ىدبع هلوقو « قيفترلا ىلع رلواطٌلا ةيهارك بسس اي - ۷

 . ( تانمؤلا كايت نم )ل لاقو ( بابلا ىَدَل اديس ايقلاو ) . ( اكولمم ادبع) لاقو « ( مسئامإو ؟دابع
 5 ت س 2 5-2 32 .٠

 « مك اليس نم » و . ك ديس : 4 كر دنع ن'ركذ او ) . 6 ؟ديس ىلإ اوموق » ُب ىنا لاقو

 “ینا نع هنع هللا فز لا دبع نع منان یا دح لل دعا نع 5 انك د د دسم او - ۰

 6 رف ا 7 ناکه بر ةدابع نسحأو دیس دبملا حصن اذإ 0 لاق هل

 ثا يقر فرت ىنأ نع ا ىبأ نع ر نع ةماسأ لأ اين دعت ءالعلا 6 رغ اش سس 6١

 ةحيصتلاو حلا نم هيلع هل ىذلا مدرس ىلإ ىدؤيو « هير ةدابع نحن ىذلا كول.دل » لاق هب ىنلا نع هنع

 € نارجأ « ةءاطلاو :

 يضر ةريرهابأ مس هنأ هيم نب مام نع رشم نريخأ قازرلا دبع انئدح دمع شرو - ۲

 3 ىالوُم ® :"لثيلَو . كبرى 6 كلير 'موطأ : كددحأ لقيا 3 لاق هنأ ك1 ”ىنلا نع ثدحب هنع ا

 6 یالغر قاتقو اتق : ليلو مآ (« ىذبع : كظدحأ 0 الو

oorلاق“: لاق ابدع للا ضر رع نا نع رفا نع مزاح 7 ر ا نامنلا 5 ی دل  

 قتعاو رلدع همي هيلع موق هتميق مو ام لالا نم هل ناکف ؛ ديلا نم هل ان قتعا نم 3 هل ةىنلا ٠ 200 HF ا ىلع :MC ما 2 ا

 « قع ام هنم قتعأ دقف الإو « هلام نم

 "تأ هنع هللا ضر هلا ردبع نع فان ىن'”دح لاق هللا دیبع نع یجب انن دح ددم اشو - ه0
 يرابلا عف هه ج٣ س م ۰



 قتعلا باتك - 44 ۱۷۸

 وهو مهيلع عار وهف سانلا ىلع ىذلا يملا : ِهتّيعَر نع ةلوثسمو رعار كلك » لاق يي ىلا لوسر
 ا يج ہل 01 ۰ مك ت 0 7 1 ا 5

 ىهو هِدلَوو اهللأي تيب" ىلع ةيعار ةأرلاو « مع "لوست وهو هتي ٍلهأ ىلع رعار لج رلاو « مهنع لوئسم

 € هتيعر نع لوثسم کاکو عار ii> هنع لوئسم وهو مديس لام ىلع عار دبملاو « مهنع ةلوثئسم

 ابأ تمس هلا دیبع ىنثدح ”ىرهثرلا نع نايف اًنثدح ليعامسإ نب كلام اشو - ۲٠

 اهودلجاف ْتَنَر اذإ مل , اهودإجاف مالا تتر اذإ » لاف إب ىلا نع دلاخ نب ديرو هنع هللا يضر ةريره

 « رقص ولو اهومييف ةمبارلا وأ ةثلاثا ىف اهورلج افتر اذإ مث
 ةهاركلاب دارملاو « كلذ ىف دحلا ةزواج دارملاو 0 مواع عفرلا ىأ ( قيقرلا لع لواطتلا ةيهارك باب ) هلوق

 ىلاعت هلوقب ذاوجلل دبشتسا كلذلو « ميرحت ريغ نم كلذ ةيهاركحو ىأ ( ىتمأ وأ ىدبع ) هلوق . هيزنتلا ةهارك

 دراولا ثيدحلاب اهفدرأ مث ‹ زاوجلا ىلع ةلادلا ثيداحالاو تاب الا نم اهريغب و ( مئامإو داب نم نيحاصلاو 2

 لاطب نبا نع هركذنسام الإ  رهاظلا لهأ ىح « هيزنثال كلذ ىف درا ولا ىهنلا نأ ىلع ءاملعلا قفتاو ٠ كلذ نع ىمناا ىف

 ذاعم نب دعس ةصق ىف ديعس ىبأ ثيدح نم فرط وه ( دیس ىلإ اوموق : يب ىلا لاقو ) هلو « برلا ظفل ىف

 قسنلا ةياور نم اذه طقس ( کدیس نمو ) هو . هيلع مالكلا عم یزاغملا ىف امات ىتأيسو « ةظيرق ىنب ىلع هکحو

 جاجح قيرط نم « درفملا بدالا » ف فاؤملا هجرخأ ثيدح نم فرط وهو « نيقابلل تبثو تقولا ىفأو رذ ىبأو

 ىلع , سيق نب دجلا : انلق ؟ ةيلس ىنباي کیس نم : هلي هنا لوسر لاق لاق راج انثدح » لاق ريبزلا ىبأ نع فاوصلا

 ىف مهمانصأ ىلع ضرتعي ورع ناكو « حولا نب وره دیس لب ؟ لخيلا نم رد ءاد ىأو : لاق . هلخین نأ

 فأ نع ةملس ىلأ نع ورمع نب دمت قي رط نم رک اح ا هجرخأو . جوذ اذإ مثلي هللا لور نع ملون ناكو ‹ ةيلهاجلا

 : كلذ ىف راصنالا ضعي لاقت لاق : دازو السم ىعشاا قب رط نه هرداون ف ةشئاع نبا هاورو < هول ةر ره

 13س نومسآ نم انم لاق نم هلوق لوقلاو هللا لوسر لاقو

 ادوسأ ناك ناو اف هلخبن ىلا ىلع سيق نب دج هل اولاقن

 ادر نأ ئدنلاب قوبل ق كو هدوجل حومجا نب ورع دوف

 مغ نإ ىدع نب ديبع نب نانس نب ءاسنخ نب رخص نب سيق نبا وه لادلا ديدشت و ملا حتفب دجلاو . یتا

 . ةبقملا ةعيب ىف هعم هلح هنأ رباج ثيدح ىف ركذ هل « هللا دبع ايأ ىنكي « ماللا رسكب ةلاس نب بعكن نونلا نوكسب
 امأو . نامثع ةفالخ ىف تام نأ ىلا شاعو ؛ هتبوت تنسحو بات هنإ : لاقب و , قافنلاب ىري ناك : ريلا ديع نبا لاق

 بک نب منغ نإ بمك نبا نیت هپ مارح نب ليز نبأ ةلمهم هرخآو ةفيفخلا ملا مضو ميجلا حتفب حولا نب ورع
 تكول هلا : همف هلوقو همالسإ بيسو همْمص ىف ةصق هل ركذو < ةيلس یب تاداس نم نک : نع نبا لاق « ةهلس نبا

 نع نسح دانساب « ةنيدملا رابخأ » ىف ةبش نب رمعو « دحأ ىورو . نر ىف رب طو بلكو تنأ نكت مل اهلإ

 ىلجرب ىثمأ ىنارت هللا لبس ىف لتقأ ىتح تاتاق نا تيأرأ : لاقف لب هلا لوس ىنأ حوملا نب وربع نأ ةداتق ىبأ

 وبأو هدنم نبا ىور دقو . هللا همر دحأ موب لتقف رمع .داز . اج رع تناكو . معن : لاقف ؟ ةنجلا ىف ةحص# ىذه



 ۱۷۹4 ۲۵۵۹ مهم. ثندحلا

 نم : لاق رب ىنلا نأ د كلام نب بمك ثيدح نم هل «درجلا باتيك د ىف ناب أ نب ديلولاو « لاثمالا ١ ىف خييشلا

 نيعلا نوكسب وهو < رورعم نب ءأربلا نب رشب دیس » لاقف « ثيدحلا ركذف « سيق نب دج اولاق ؟ ةءلس ینہ ای ديس

 هلصو ىف فلتخا هنأ الإ « تاقث دانسالا اذه لاجرو ‹ رخص ىف حولا نب ور عم عمت رخص نبا ةلمبملا

 « نيئيدحلا نيب اعمج حونجا نإ ورم لف دعب تناك اهنأ ىلع رشب ةصق لمحت نأب عملا نكر و « ىرهزلا ىلع هلاسدإو
 نبا هركذ , ارديو ةبقعلا دهش دق ناكو , اف مس ىتلا ةاثلا نم لكَ ىنلا عم لك أ . نيم دعب روک لا رشإ تامو

 ىف وهو « قولخلا ىلع دسلا قالطإ نع ىلا ىف دراولا ثيدحلا ليوأت ىلا جاّحي فنصملا هركذ امو . هريغو قع

 تاقث هلاجرو « درغملا بدألا » ىف فنصملاو قالو دراد ىبأ دنع هيب أ نع ريخشلا نب هللا دبع نب فرط« ثيدح

 كاملا ىلع هفالطاب نذالا و « كلاملا ريغ ىلع هقالطإ ىلع كلذ نع ىهنلا لمح نأب عدلا نكي و « دحاو ريغ هحمس دقو

 ناكاذإ اذه دك ابو « دسلاب هتب اك وأ هظفلب ادحأ بطاخي نأ هركيو اذهب ذخأب ءابلعلا رياكأ ضعب ناک دقو

 ثيدحلا e أديس قفانملل اولوقتال » اعوفم ةديرب ثددح نم بدأآلا ىف فاصلاو دواد ىبأ داعف « قت ريغ بطاخلا

 یف سوم ىبلأو ريع نبا اثيدح : ثرداحأ ةعبس نيقلعلا نذه ريغ بابلا ف فئصملا دررأ مث . ماحلا دنع هوو

 رمع نبأ ثيدسح ىف هلوق امبن» ضرغلاو . هلبق ىذلا بابلا ف نيرخآ نيوجو نم امدقت دقو نارجأ هل ىذلا دبعلا

 هيف فاؤملا خيش دو « ةريره ىبأ ثيدح اهثلاث . هديس ىلإ ىدؤيو » یسوم ىلأ ثيدح ىفو « هديس حص اذإ د

 هاك اذكو « مال نب دم انثدح د لاقف هيوبش نب لع بأ ةياور ىف الإ تاياورلا نم “یش ىف ابوسنم هدأم

 عفار نب دم نع مسم هجرخأ دقو : تلق . لهذلا هنأ مک املا نع ىحو 2 نكسلا نب ىلع ىنأ ةياور نع قايجلا

 ريش قرطلا مالكو « اضيأ ح.يحصلا ىف هنع ثدح دقف « هيف ىراخبلا خيش وه نوكي نأ لمت>يف فازرلا دبع نع

 زوج و « تابطاخلا ىف اهلاعّتسا ةبلغل اهريغ نود تركذ امو ‹ ةلثمأ ىه (لا كبر معطأ مدحأ لقيال) هلو . هيلا

 ؛ كبر دحأ هل لوقي الف هريغ ىبن كلذكو « فر هديسل لوقي نأ دبعلا ىه هيفو . عطفلاو لصولا « قسا » فلأ ىف

 لييس ىلع ريمضلا عضوم رهاظلا عضم كبر قسا هدبعل لوي دق هناف هسفن نع كلذ ديسلا لوقي نأ كلذ ىف لخدبو

 دوت الف 'ىثلاب مئافلاو كلاما وه برلا نآل « ىلاعت هلل ةيبوبرلا ةقيقح نأ ىهنلا ف ببسلاو « هسفنل ميظمنلا

 كارشإلا كرتو هلل دد-و ألا صالخاب ديعتم بوب م ناسنإلا نأ عملا ببس : ىباطخلا لاق . ىلاعت هلل الإ كلذ ةقيقح

 دبعت ال ام امأف « ديعلاو رحلا نيب كلذ ىف قرف الو « كرشلا ىنعم ىف لغدي الل مسالا ىف ةاهاضملا هل هركف « همم

 لاقو ؛ بوثلا برو رادلا برهلوقك ةفاضالا دنع هيلع كلذ قالطإ هركي الف تادادجلا و تاناويحلا راس نم هيلع

 . قالطإ ىلاعت هاب صتخمي ىذلاو . ها هلإ هل لاقي نأ زوحيال اک « بر هللا ريغ دحأل لاقي نأ زوحبال : لاطب نبا

 دنع ىلركذا رل مالسلا هيلع فسوي نع ةياكسح ىلاعت هلوق ىف اك هقالطإ زوجيف ةفاضالا عم.امأ « ةفاضإ الب برلا

 لدف ءار ةمآلا دلت نأ ١ ةعاسلا طارشأ ىف مالسسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ( كبر ىلا عج را إل هلوقو . ( كبد

 . زاوجلا نايبلف كلذ نم درو امو « هيزنتلل ىهنلا نوكي نأ لمتعو « نالطالا ىلع لوم كلذ ىف ىبهلا نأ ىلع

 لامعتسا ذا او كلذ نم راثكإلا نع ىبناا دارملا وأ « نآرقلا ىف ام در الو ب ىنلا ريغب صوصخم وه ليقو

 دملا قالطإ ذاوج هيف ( ىالوم ىديس لقيلو ) هلق . ةلجا ىف اهركذ نع ىبنلا دارملا سيل و . ةداع ةظفللا هذه

 ىف فاتخاو « اقافتا ىلاعت هللا ءامسأ نم برلا نآل ديسلاو برلا نيب قرف ام ] : هريغو ىطرقلا لاق « ىديس هكل ام ىلع



 سابتلا ال ذإ حضاو قرفلاف ىلاعت هللا ءامسأ نم سيل هنإ الق ناف . ىلاعت هللا ءاتسأ نم هنأ نآرقلا ىف درب ملو « ديسلا
 وبأ ىور دقو , اضيا كلذب قرفلا لصحيف برلا ظفاك لامتسالاو ةربشلا ف سيلف هئامسأ نم هنإ انلق نإو
 ديسلا » لاق مب ىنلا نع ريخشلا نب هللا دبع ثيدسح نم « درفملا بدألا ١ ف فنصملاو دحأو ىتاسنلاو دواد

 نحو هل ةسايسلاو هدب تح نم ىلع ةسايرلا' ىنعم ىلا ةدايسلا عجرم نآل هقلطأ امن] : ىباطخلا لاقو « هللا
 رصانو ىلو نم ةفاتلا هوجولا ف فرصتلا ريثكسف ىلوملا امأو : لاق ؛ ادرس جوزلا ىمس كلذلو « ةرمأل ريبدتلا
 ثيدحلا فو . ىنا ىلاعت هللا ةفص ىف الإ ةفاضإ ريغ نم قالطالا ىلع ىلوملا الو ديسلا لاقيال نكأو « كلذ ريغو

 ىلأ نء حلا بص ىنأ نع شعالا قيرط نم ىتاسنلاو مسم هج رخأ ام امأو , اضيأ ىالوم قالطإ ذاوج

 نيب دقف « ىديس لقا نکو هنأ كالرم ناف ىالوم ؟دحأ لقي الود دازو هوحن ثدحلا اذه ىف ةريره

 1 حصأ اقذح : ضايع لاقو ؛ اهفذح نه مهنمو ةدايزلا هذه ركذ نم منم نأو شعالا ىلع كلذ ىف فالتخالا لسم

 . ىهتنا خيداتلاب لعلا مدعو عملا رذعت عم ضراعتلل حيجرلا ىلإ انرد امار : لاق اهنذح روهشملا « ىطرقلا لاقو

 ىلع قلطب ىلوملا ناف ١ فرامتملا فالخ وهو « ىلوملا قالطإ نم لبسأ ديسلا قالطإ نأ ةدايزلا هذه رهاظ ىضتقمو
 ةهاركلا مدع ىلإ برقأو لهسأ ىلوملا قالطا ناكف « ىلعألا ىلعالإ قلطيال ديسلاو « ىلعألاو لفسالا ابنه ةددعتم هجوأ
 فاسنلاو دواد وب أ هجرخأ ؛ ايفن الو ا:ايثإ ىلا ظفلل ضرعتي ملف ةريره ولأ نع ني ريس نب ده هاوردقو .لعأ هاو

 لقيل نكللو ٠ ىبرو ىبد كول لا لقب الو ىتمأ الو ىدبع كدحأ ناوقيال » ظفلب « درفملا بدالا د ىف فنصملاو
 نع ىهلا دارملا نوكي نأ لمتحيو « ىلاعت هللا برلاو نوكوله لا مكناف « ىديسو ىديس كولمملاو ىناتفو ىاتف كلاملا
 ةهأ ركلا صيصخت كلام نعو ءلعأ هللا و روک ذا ريخشلا نا ثيدح همالك ديؤيو < فاطخلا مالك نم مدقت ا قالطالا

 بدالا , ف فنصملا داذ ( ىتمأ ىدبع کدحأ لقب الو ) هلوق . ءادنلا ريغ ىف هرکی الو ىديس ای لوقي نأ هرکىق ءادنلاب
 « أ ءامإ كاست لكو هللا ديبع کلک د ةريره ىبأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ءالملا قيرط نم ملسمو « درغملا
 نالو « ىلاعت هللا اهقحتسي ام] ةيدوبعلا ةقيقح نأل كلذ ىف ةلملا ىلا مب دشرأف « نيريس نبا ةيآور نم هتمدقام ونو
 لذلا مارتااو ربكلا نم ةءاربلا ىلا عجار هلك كلذ ىف ىنعملا : ىباطخلا لاق . هسسفنل هلاعتسا قولخلاب قيليال امظعت اف
 ةياورلا ىف لسم داز ( ىالغو ىناتفو ىاتف لقياو ) هلوق ٠ بوبرملاب قيلي ىذلا وهو ‹ لجو زع هل عوضخلاو
 الاد سيل مالغلاو ىتلا ظفل نآل < مضاعتلا نم ةمالسلا عم ىنعملا ىدؤرام ىلا هيلي دشرأف « ىيراجو ه ةروكذملا
 ىبنلاب دارملا : ىوونلا لاق « ةيراجلاو مالغلا كلذكو رحلا ىف ىتفلا لاعتسا شك دقف « دبعلا ةلالدمك كلا ضحم ىلع
 بدال الاعتسا كلذ نودب فيرعتلا لصحي مل اذإ ام هلعو . ىهتنا في رعنا دارأ نم ال مضاعتلا ةهج ىلع هلمعتسا نم
 هحرش مدقت دقو « دبع نم هل ابيصن قتعأ نمد ريع نبأ ثيدح عبارلا ثودحلا . ثيدحلا هماع لد ام ظفللا ىف

 | رسوم ناك اذإ هلك قتعب هيلع محي مل ول هنأ ةبج نم ةمجرتلل هتبسانم نأكو « ديعلا ظفل قالطإ هنم دارملاو « ابيرق
 هنم ضرغلاو , ماكحألا لوأ ىف هيلع مالكلا قأيسو « عار كلك, هئيدح سماخلا . هيلع الواطتم كلذب ناكسا
 مظاعتي الو هنيعي نأ بسان ةنامآلا هل ايدؤم هتمدخ ىف هل امحان ناكنإ هناف « هديس لام ىلع عار دبعلاو » هلوق انه

 وتم هيلع مالكلا ىتأيسو ,.اهودلجاف ةمآلا تنز اذإ » دلاخ نب ديزو ةريره ىبأ ثيدح عباسلاو سداسلا . هيلع
 . تعبب الإو مجنت مل ناف ‹بدؤت تصع اذإ الأو ةمآلا ركذ انه هتم ضرفلاو . ىلاعت هللا ءاش نإ دودحلا بانک ىف
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 املع مظاعتلل نيابم كلذ لکو

 هماعطب همداخ؟ دحأ ىنأاذإ باپ - ۸

 هللا ىضر ةربره اأ تمس دايز نب دع ىنربخأ لاق بش اند لاهنم "نب احح اشو - ۷

 تلك أ وأ « نيم وأ 0 هيل انف 7 هسا ل فت”زاق ةماعطب همداخ ؟دحأ یا اذإ » ج *ىنلا ن . هنع

 « هجالع يلو هناف « نيتك أ وأ

 ] 045٠ : ىف فرط _ ۷ تبححملا ]

 . ىحملا وه ( دايز نب دوغ ىربخأ ) هلوق ٠ لكأيل هعم هاج لف ىأ (همامطب هيداخ دج ىتأ اذإ باب ) هلق

 هسالجإ كرت ةحاب] هنم موفيو « هدروأ اذكه ( ةمقل هلوانيلف هعم هسلم مل ناف همامطب هءداغ كدحأ ىنأ اذإ ) هلوق

 هنق كشلاو ؛ ةمقل ىأ هلوأ مع € ةلك أ ر هلوقو . ىلاعت هيا ها نإ ةمعطالا باتنك ىف كلذ ىف ع حبلا ىتأ سو « وم

 رذ ىبأ عد دح ىف هلوق نأ ىلع هب لدتساو . «هرحو » ةمءطألا ىف داز « ءجالع ىلو » هلوقو . هنيب أس اك ةبعش نم

 ديسلا ىلإ لالا هِي ئينلا بو . وديس لام ىف عار دلا يسا - ۹

 ن ملا دبع نع ولا دبع نب لاس ىئربخأ لاق ”ىرهذلا نع ”بيعش د انربخأ ناميلا وبأ اشو - ۸

 ”لوثسمو 1 مامإلاف : نيو نع لو رعاد شم وقيل نا لور e لا یر رم

 «اهتيعر نع لوم ىهو ازا مجوز تدب ىف ٌةأرلاو « هتّيعر نع ”لوثسم وهو عاد ولهأ ىف لج رلو «هتيعر نع

 ول ١ بسحأو « ا ىنلا ن ال تعمسف : لاق ءتيعر نع لوثسم وهو معاد قرش لام ف ”مداحلاو

 نع لوث كم « رعار كلن - هتيعر نع ”لوئستمو رعار ميبأ لام ىف لس راو : لاق هب

 « وتيعر

 ىلإ لاملا لي بسنو ) هلق . هنذاب الإ لمعي الو « هظفح همزايو ىأ ( هديس لام ىف عاد دبعلا باب ) هلوق

 باب » ىف هيلا ةراشإلا تمدقت دقو « ديسلل هلاف لام هلو ادبع عاب نم » رمع نبأ ثيدح ىلا كلذب ريشي هنأك (ديسلا

 هلوق نم دافتسم كلذ نأ ىلإ ريشي لاطب نبا مالكو « برشلا باتك فو عويبلا باتك نم « تربأ دق الخن عاب نم

 هنأب رينا نيا هبقعتو , كلعإال ديعلا نا لاق نمل ةجح هيف : : بابلا ثيدح حرش ىف لاق هناف « هديس لام ىف عار ديعلا »

 2 هلاوحأ بعوتس هديس لام ةءاعرب هلاغتش اف لبق ناف < لام هل وه نوک ال نأ هذيس لام ىف ايعار هنوك نم مزلي ال

 ةنايخلا نم ريذحتلل ق قيس أم] بابلا ثيدوحو , مومعلا دصق ريغا قمس اذإ عم الو 0 مودعلا ل دہفیال قلطمللا نآ باوجلاف

 هنوك ةلأم ىلع مالكلا مدقت دقو . ىهتنا كلم ال وأ كلم هنوكب هل قلعت الف « ًابس اعو الوثسم هنوكب فيوختلاو

 lë اوس ام ىلا لصتال ام ل تيبلاب لہق اإ (ةيءارا مح تب ىف ةأرملاو ) هلوق . باوءأ ةتس لبق كلم له



A۲قتعلا باتك -  

 ىلاعت هللا ءاش نإ ماكحالا باتتك لئاوآ ىف كلذ ىف لوقلا طسب ىأ سو « صاع نذأب الإ

 چرا بنشوو ديلا برشاذإ ا

 قا ن ”كلام ب لاق بهو نا امدح للا دو 8 هر یر ل هوو

 هلل و لا نع هنع هنا ضر lS نع هيبأ نع ”ىربقملا ديعس نع رنالف ع منا ىف ربخأو : لاق

 هنع للا ىر ةرره ىنأ نع ما نع ٌرمُعَم ان ريخُأ ار دبع ادت دم هلا ربع یئ دحو

 « هجو يفتجيلف كادحأ لاق اذإ د لاق قلب ّىنلا نع

 ركذو « هب ملعلل فوذع لعافلاو ةيل وعفملا ىلع بصنلاب دبعاا ( هجولا بنتجيلف ديعلا برض اذإ باب ) هلْ

 « قيقرلا < نايب انه دوصقملا نال ركذلاب صخ امل و « كلذ ىف نيلخادلا دارفآلا ةلمج نم وه لب اديق سها دبعلا

 قرضا نال ن دمع قي راع نه ءدرقملا ندآلا وق هسرغأ ام للا زاغأ فتسملا نظا حارشلا ضعب هررق اذنك

 ( هللا دبع نب دمع ىنثدح ) دانسالا ىف هلوق 5 همداخ كدحأ برض اذا د ظفلب ثددحلا ركذف ةريره ىفأ نع ديوس

 یش ف هرأ ١ ىلاف < بهو نبا نع ه درفت تبا ارأ نأكو ‹ نويندم مک دائسالا لاجرو « ىتدملا تباث نا وه

 « قاع« سیلو لوصوم وهف تباث وبأ وه كلذ لئاق ( نالف نبا ىربخأو لاق ) هلق . هقيرط نم الإ تافاصملا نم

 زيي ىلع اصيرح بهو نبأ ناكو . رخآلا ىلع ةءارقلاب و كلام ظفل نم هعمس هنأكو ء« بهو نبا وه لاق لعافو

 وهو « ىلدملا ناعم نب ناملس نب دايز نب هللا دبع ىتعي « ناعم نا وه لاقي : ىزملا لاقف « نالف نبا د امأو . كلذ

 : ًاضيأ ءامدقلا ضعب ل هلاقو « هريغو ىذابالكلا رصن وبأ كلذي مزج دقف كلذ. 5 سيل و « كلذ فيعضت موي

 « بهو نبا وه « نالف نا د لاق ىذلا برح را لاق ل يملا نع هتيارر ىف ىورهلا رذ ىبأ ةياور ىف عقوف

 قءرط نم « كلام بئارغ د ىف ىئنطقرادلا دا نا تلق . ناعم نبا وه نالف ناو

 ثيدحلا رك ذف «ىتدملا هللا ديبع نب دمع تب اث وبأ انثدح لاق د ىراخبلا نع ةمجعملا رسكب شارخ نب نحرلا دبع

 هب ثدح املو « هفعضل ًادمع سيحصلا ىف هنع ىنك ىراخبلا نأكف  ناعمس نبا » نالف نبا هلوق لدب لاق نکسا

 تب اث فأ نع لضفلا نب سابملا قيرط نم هجرخ ام « جرختسملا » ىف ميعنوب أ كلذ نيب دقو « هبسن حييحصلا جراخ

 لاق ةف رخآ عضوم ىف هجرخأو نالف نبا لاقف تب اث ىبأ نع ىراخيلا را : هدعب لاقو « ناعم نبا د هيف لاوو

 ىراخبلا ىف هلامو امهريغو دمحأو كلام هيد ثيدحلا كورتم فءضلاب روهشم روكذملا ناعم نياو « ناعم نبا

 ةياورلا ظفل ىلع هقاس لب كلام انورقم هنوك عم هقي رط نم نما تسي مل ىراخبلا نأ مث ‹ عضوملا اذه ىف الإ ءىث

 « قايلف ١ ظفلب ةرب ره ىنأ نع اص ىبأ قيرط نم لسم هجرخأ دقو« ةريره ىبأ نع ماه ةياور ىهو ىرخآلا

 اذإ ١ ظفلب ةريره ىلأ نع جرعألا قيرط نه اضيأ لسم هجرخأو 2 ةروكذملا مي 2 ىنَأ ةياور یهو « بنتجلف و لدن:

 ىف هل وق نأ ديفي وهو ةريره ىبأ ن E EDE e « برض

 دنع عقيم لوانتيل اهرهاظ ىلع نوكت نأ لمتحيو اهرهاظىلع تسيل هيف ةلءافملا نأو « لثق ىنعمي «لتاق د ماه ةياور
 بيدأت وأ ريزعت وأ دح ىف برض نم لك ىبنلا ف لخديو « هبجو ىلإ برضلاب دصقلا نع هعفاد یني الثم لئاصلا عفد



 ۱۸۳ ۲۰۵۹ ثيدحلا

ارمأف تنز یلا ةصق ىف هریغو دواد ىلأ دنع هريغو ةركب یبا ثيدح ىف عقو دقو
 اوقتازو اومرا ه لاقو اجرب قلي ینل

 هلال هجولا برض نع ى اإ ءابلعلا لاق : ىوونلا لاق . ىلوأ هنود نف هكالهإ نيعت نم قح ىف كلذ ناكاذإو « هجولا

 « اهضعب وأ ابك هوشنت وأ لطبت نأ هبرض نم ىشخيف « هئاضعأب كاردإلا عقي ام راك أو « نساحلا عمج فيا

 كلا: نر کلا ليلعتلاو . ه | نيش نم ابلاغ هبرض اذإ مسيال لب ‹ اهزوربو اهروبظا شحاف امف نيشلاو

 ناف د دازو ةريره ىلأ نع ىغارملا كورا نأ قرط مورد ثيدحلا جرخأ هناف « رخآ لملعت ملم دنع تي

 صألا نم مدقت ا بورضملا لع دوم هنأ ىلع رثك آلاف ؟ دوعي نم ىلعريمضلا ىف فاتخاو « هتروص ىلع مدآ قلع هللا

 ريمضلا موضعب داعأ : ىطرقلا لاقو . امارت اع طابترا ةلمجا هذه نكي مل كاذب ليلعتلا دارملا نأ الولو < هېجو مارک اب

 یم اب هددوأ هاور نم نأنكو : لات < نحرلا ةروص ىلع مدآ قلخ هللا نأ ١ هقرط ضءب ىف درو اع اكسمتم هللا ىلع

 لمحيف امص ردقت لعو : لاق مث ةدايزلا هذه ةع هعبت نمو ىرزاملا ركتأ دقو . كلذ ف طلنف همه وت ام اكسمتم

 رع نبأ ثي دح نم قااريطلاو « ةئمسلا د ىف مصام ىنأ نبا اهجرخأ ةدايزلا : تاق . ىلاعتو هناحبس ىرايلاب قيليام لع

وأتلا درب ظفلب ةر ره ىبأ نع سف وب ىنأ قي رط نم اضيأ مصاع ىلأ نبا اهعرخأو كتاف هجر هانا
 نم» لاق لوألا لي 

 لهآ نيب ررقثام ىلع كلذ فام ءارجأ نيمتف « نمحرلا هجو ةروص ىلع ناسنالا هجو ةروص ناف هج ولا بنتجماف لتاق

 لوأ ىف ىتأيسو « هلالج لج نمرلاب قيليام ىلع هلي وأت نم وا « هش داقتعا ريغ نم ءاج اک هرارمإ نم ةنسلا

 ريمضلا نأ مضعب مهزو « ثيدحلا هتروض ىلع مدآ هللا قلخ : همفر ةريره ىلأ نع مامه قيرط نم ناذعتسالا باتك

 طلغ : ىرزاملا لاق دقو « لمت اذهو ناودحلا هب لضف ىذلا ملعل اب افوصوم هقاخ ىأ هتفص ىلع ىأ مدآ ىلع دوعي

 « ةنسلا باتك» ىف فامركلا برح لاقو . ىنا روصااكال ةروص : لاتو هرهاظ ىلع ثيدحلا اذه ىرجأف ةبيتق نبا

 لوقب دحأ تمم جس وكلا قحسإ لاقو . نحرلا ةروص ىلع مدآ قاخ هللا نأ حص : لوقي هيوهار نب قدسإ تعم

 الجر نا یال لجر لاق : لاق لمح نب دمحأ نب هللا دبع انثدح » ةئسلا بانك ىف ىفارباطلا لاقو منيح ثيدح وه

 ىف ىراخبلا جرخأ دقو . ىهتنا « ةيمبجلا لوق وه بذك : لاقف لجرلا ةروص ىأ  هتروص ىلع مدآ هللا قلخ لاق

 كبجو هللا حبق ناوقت ال اعوفرم ةريره فأ نع ديعس نع نالجع نبا قي رط نم دمحأو « درغملا تدل

 كاذكو « كلذ هل لوقملا ىلع ريمضلا دوم ىف رهاظ وهو « هتر وص ىلع مدآ قاخ هللا ناف كبجو هبشأ نم هجوو

فلب ةريره یا نع عفار ىبأ قي رط نم اضیآ مصاع ىبأ نبا هجرخأ
 قلخ هللا ناف هجولا بنتجملف مدحأ لتاق اذا د ظ

 نرقم نب ديوس ثيدح هديؤبو . مرحتلا هرهاظو ‹ ىبنلا اذه مكمل ىوونلا ضرعتي مو « همجو ةروص ىلع مدآ

 هريغو سم هجرخأ <« ةمرتع ةروصلا نأ تيلع ام وأ : لاقف همالغ لعل الجر ىأر هنا د ىباحصلا



 هس خس سس خص خت تست سس سس سس ا سا أ056

 بت اکا باتك مو

 بناكملا باتك» هريغلو  رذ ىبآل اذك (بئاكملا فباب ) هلق
 حتفلاب بتاكملاو . ةلمسبلا مهلك اوتيثأو ؛ «

اتملا نيعكحتفتو ردكت ةب اتكلا فاكو « هنم عمت نم رسكلاب و ةباتكلا هل عقت نم
 نم اهفاقتشا : بغارلا لاق , ةق

 نم وأ ( انوقوم اباتك نينمؤلا لع تناك ةالصلا نإ  مايصلا كيلع بتنك إل ىلاعت هلوق هنمو « بجوأ ینعم بتك

ثلا ىلعو « مازتلالا ىنعم نم ةذوخأم نوكت لوألا ىلعو ؛ طخلا تبت ه نمو ؛ ضو عمج
 ف ا نوكن ىنا

 هديغ مالكو لاق اذك , ةيلهاجلا ف فرعت نكت ملو ةيمالسإ ةباتكلا : قايورلا لاق . ابلاغ اهدقع دنع هدوجول طخلا

 ىلع همالك ىف ةيزخ نبا لاقو . قي ىلا اهرفأف مالسالا لبق ةفراعتم ةباتكلا تناك: نيتلا نبا لوق هنمو « هابأي:

 بت وك نم لوأو « ةنيدلاب ةيلهاجلا ىف نوبتاكي اوناك دقو « مالسالا ىف ةبناكم لوأ ةريرب نإ لبق : ةر رب ثيدح

 نيداا نبا ىكحو . «نيكرشملا عم ءارثشلاو عيبلا باب» ىف عويبلا ىف كلذ ركذ مدقت دقو « نابلس مالسالا ىف لاجرلا نم

 یف ا دح یایس اک ةر رب ءاسسنلا نم بترك نم لوأو « هونيعأ : هب ىنا لاقف « لءؤملا وبأ بتوكنم لوأ نأ

 فيرمت ىف فاتخاو . سنأ ىلوم نيريس مث , ربع ىلوم ةيمأ وبأ رشم ىنلا دمب بترك نم لوأو « باوبآلا هذه

 دملا نإ لوقي نم دنع سايقلا نع ةجراع ةءاتيكلاو . ةصوصخغع ةضواعم ىلع ةفصب قع قلعت : هنسحأو « ةباتكلا

 ابق ءادلعلا لاوفأ نم حجارلا ىلع هل ةزئاجو « دبعلا زجع نإ الإ ديسلا ةوج نم ةمزال ىهو « كلعال

 ظ هكولم فدك نم ملإ بسا

 ايف ةمجرتلا هذه تيثأ نم ركذي ملو « رذ ابأو قسنلا الإ انه عيمجلل !ذك (ةكولم فذق نم مثإ باب ) هلو

 باتك لبق ةمدقم هوش نب ىلع ىلأ ةياور ىف اهتدجو مث . ىنعم بئاكملا باوبأ ىف اهوخدل فرعأ الو , اش دح

 ملف كلذ ىف دراولا ثيدحلا امف بكيل اضايب ىلخأو ام مجرت فاصملا نأكف اذه ىلعو « هجتملا وه اذبف بتاكملا

 كولم فذق نم » ثيدح هيف دروأ « ديعلا فذق باب و دودحلا باتك ىف جرت دقو . اهريغ ىف هل عقو اک بتكي

 باوبألا هذه ىف لخدي هنأ ىلا كلذب راشأ هلعلف « ثيدحلا « ةمادقلا موب دلج  لآق ام ءىرب وهو

 م ةن ”لك ىف هةموو ناكل حس ا! - ١

 . أريخ مف مالك نإ موبتاكف كام تكس ام ”بانكسلا نوت َنيذلاو ) : [ رونلا ۴۳ ] هلوقو

 الام هل ةتملع اذإ لع ٌبجاوُأ : ءاطما ةتاق جرج رثبا نع حور لاقو . ( ؟ انآ ىذلا هللا لام نم مو آو

 ال : لاق ؟ دحأ نف 295 :ءاطما تلق رانيد "نب ومع لاقو . ابجاو "الإ ءارأ ام : لاق ؟ هَبتاكأ نأ

 رع ىلا قلطناف ؛ ياف - زلال ريثك ناكو د ةيئاكللا انآ لأ ا یا وی نا قرا

 «”ةبتاكف « 1 ع مف متع نإ مموبت كف )رع وأتنو ةرشدلاب بر ) ييف « هم اك: اقف « هنع 421 يضر
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 نإ » اهلع هلا ىضر ”ةشئاع تلاق ءور لاف تاهشا نأ "نمت نوي ىف تيا لاقو او

 < ااا نت
EE0 3 5 1  

 ةشلاع اهل تلتف ۽ نينس سچ ىف الع تم 5 وأ سڃ اماعو امتباتک ىف ميما اهماع تاخد ةر

 ترهذف ؟ زد الو نک كقتعأف كلها كئيب E مل تدع نا رتيأرأ-اهمف تّسفقو-.

 ىلع تاخدف : ”ةشئاع تلاق . هللا انا نوكي نأ الا ءال:| ولاقف « مهيلع كلذ "تضعف اهليهأ ىلا ”ةريرت

 52 یتا نمل هال ولا ااف ء اهقتصأف اس رشا : مثل هلل ”لوسر اهل لاقف هل كلذ ترك ذذ تلي فا لوسر

رش طرتشا نم ؟ هلل باتك ىف تسيل [طورش نوطرتشب لاجر ”لابام : لاقف هب نا ”لوسر ماق
 ىف سيل اط

 وه ةباتكسلا ميد . ( مك ات ] ىذلا هللا لام نم موتادإ ةنس لك ىف هلوق دعب لاقف ىنسنلا الإ ( مات 1 ىنلا ) لوق

 مجنلا عولط ىلع ةلمامملا ىف مرومأ نوبي اوناكبرعلا نأ هلصأو ؛ نيمم تقو ىف بئاكمملا هءدؤي ىذلا نيعملا ردقلا

ذإ : مدحأ لوقف باسحلا نوفرعبال مو ل لزانملاو
 ام وج تاقوألا كسمسف « كح تردأ قالفلا مجالا علط ا

 افوقو ىعفاشلا لوق وهو « ةباتكسلا ىف ليج ألا طارتشا ةجرتلا نم فرعو . امي تقولا ىف ىدؤملا یم مث , كلذب

 مضلا هب لضحبام لقأو « ضعب ىلا موجالا ضعب مض وهو « مضلا نم ةقتشم ةباتكلا نأ ىلع ءانب ةيمسقلا عم

ةباتكلا زاوج لإ ةيفنملاو ةيكلاملا بهذو 5 ءادالا ىلع ةردقلا ليصحت] کیا هلأ و « نامي
 هراتيخاو 0 ةلاحلا 

 « هسفن نم دبعلا عيبب هوش هءامصأ قمع نأ الإ كلذ ىف كلا صنال : نيتلا نا لاقو . ايو رلك ةيعفاشلا ضعب

 7 2 ىنلا أب -بتاكناءلس نأ و « ثيالا لوق اذهو هنم عضم ال كلذ ىلع دبعلا ردق اذاف « ديسلاب ال بناكملاب اقفر

 «ساجما ىف عيبلاكةباتكلا ةحص عنءال لاحلا ردقلا نع بتاكملا زجع نأبو «, ريخ ركذ مدقت دقو ,اليجأت ركذي لو

 4 رک نع هزجع عم حبلا كفن مثرد ىلع الإ ذكذح ردقبال وهو ةلاح مارد ةرثعب اهرد ىراسام ىرتشا نك

 ىف » فنصملا لوق امأو . ليجأتلاب ةرعشم اأ عم ةيمسقلا عم اوفقي ملو لاح لا للا اوزاجأ ةيعفاشلا نأبو « نما

ق ف دراولا رخلا ةروص نم هذخأف « محن ةئس لك
رب للو 3 پاب لعب هب حيرصتلا ىل أس اك ةريرب ةص

 كلذ نأ فتصملاد

 « ىنسنلا ةياود ىف هرخآ ىف مج ظفل تبثي لو « زاج ريشألاب مجنتلا عقو ول هنأ ىلع اوقفتا ءادلعلا ناف « هيف طرش

 .هلاغ نع قاحسإ نبا یورو « نيب اب دعب هنامب أس اک € اريخ مهف متءلع نا ال هلوق ىف ريخلاب دارملا ففلتخاو

لا ديع نب بطي وحل اكول تنكر لات هيبأ نع ةلمبملا حب حرص نب هللا دبع
 تل زف 3 ىف ةباتكلا هتلأسف 3 ىرع

 حمد لاقو ) هلوق . ةباحصلا ف حيبص ةجرت ىف هريغو نكسلا نا هجرخأ <« ةبآلا 6 باتكلا نوغتبي نيذلاو )

 هلصو ( ابجاو الا ءارأ ام : لاق < هيتاكأ نأ الام هل تيلع اذا ىلع بجاوأ : ءاطعل هلق : جي رج نبا نع
 ليعامسا

 € ملا یە بتكلا ند ةقاشم يلوالاو « قالوب ةمط مدصم لاق ) ( ١

 ىرابلا حض « 8 ج م م



 بتاكملا باك 6 ام

 قازرلا دبع هجرخأ كلذكو « « اذهب ةدابع نب حور انثدح ىبدملا نب ىلع انثدح » لاق « نآرقلا ماكحأ » ىف ىضاقلا

 (ال : لاق ؟ دحأ نع هرثأتأ ءاطعل تلق رانيد نب ورع لاق ) هلوق ٠ جرج نبا نع نيرغآ نيبجو نم ىعفاشلاو

 « ءاطع نع راند نب وربع ةياور نم رثآلا اذه ىف رهاظوهو « ىربرفلا نع انل تعقو ىلا خسنلا يج ىف عقو اذكه

 اضيأ ىل هلاقود ةروكذملا ليعامسا ةياور ىف عقو ىذلاو < ًأطخلا هنم مزل فيرحت ةياورلا ىف عقو لب كلذمكس يلو

 دقو « ءاطعل تلق د لعاف وهو جرج نبا وه كلذ لئاقو « اموجوب لوقا ىلع دوعي ريمضلاو «رائيد نب وربع

 هجرخأ كلذكو « ءاطع ىنربخأو جييرج نبا لاق , روكذملا دْنسلاب امف لاق ثيح ليعامسا ةياود ف كاذب حرص
 نب وربع اهلاقو » هيف الاقو حي رج نأ نع امهالكث رامحلا نب هللا دبع نع و هقيرط نهو ىعفاشلاو قازرلا دبع

 . ءاطع ةقفاوم وأ هب مزجلا رانيد نب ورمع نعو بوجولا ىف ددرتلا ءاطع نع لقت جرج نبا نأ لصاحلاو « رايد

 رانيد نب وربع لاقو هلوق ىف ءاحلا ةدايزب باوصلا ىلع ىراخبلا نع ىنسنلا ةياور نم دمتعملا لصألا ىف هتجو مث

 لأس نيريس نأ هريخأ سنأ نب ىموم نأ ىقربخأ مث ) لوق . دوكذملا لوقلا ىأ «رائيد نب ورمع هلاقو , هظفاو

 كلذكانيبم عقوو « ءاطع وه هرخعو « اضيأ حي رج نبا وه « ىل ربخأ مث د لئاقاا ( لاما ريثك ناكو ةيئاكملا انأ

 ابأ نيريس نأ هريخأ كلام نب سنأ نب ىموم نأ ءاطع ىتريخأو جرج نبا لاق » هظفلو ةروكذملا لمعامسا ةباور ىف

 0 هربخأ سف نإ ىسوم نأ رم قربخأ » ب رج نبا نع قازرلا ديع ةياور ىف عقوو ظ هرک ف« ۰ لا نب ريس نب دم

 سنا نم نيريس نبا لاؤس تقو ركذي مل یسوم ناف لاسرالا هقایس رهاظو « حور ةياور نه را مما فرع دقو

 سنأ نع ةداتق نع ةيورع ىبأ نب ديعس قيرط نه الصتم رخآ هجو نم ىربطلاو قازرلا دبع هاور دقو < ةباتكلا

 ؛ ةرع ابأ ىنكي روكذملا نيريسو . هوحن ركذف « باطخلا نب رمع ىتأف « تيب أف ةيتاكملا ىلع نيريس قدارأ » لاق
 ىودو ' ركب نأ ةفالخ ىف نشا هارتشا رعلا نيع یس نم ناکو « هتوخإو دوبكملا هيقفلا ني ريس نب دم دلاو وهو

 تاور ىف قصإ نب ليعامسا داز ( رمع ىلا قلطناف ) هلق . نيمباتلا تاقث ىف نابح نبا هركذو « هريغو رمع نع وه
 سنا بقاک » لاق نيريس نب دمع قيرط نم دعس نبا یورو « سنأ هبتاكو ه ةصقلا رخآ ىف دازو « هيلع هادعتساف د

 فلأ ني رشع ىلع سنأ ىنيتاكو لاق هيبأ نع نيريس نب سنأ قيرط نم قبلا ىودو « مرد فلأ نيعب رأ ىلع ىلأ
 ديبع قي رط نم ةبيش بأ نبالو « ددعلا ىلع رخآلاو نزولا ىلع امهدحأ لمح امهنيب عمج نيظوفح اناك ناف « مرد

 فلآ اذكو اذكى ع هبتاک . نيريس همالغ سن أ بتاك ٠١ اذه : اندنع سنا ةبتاكم هذه د لاق سنأ نب ركب أ نب هللا

 برضا رع i ديعلا .4Î) اذإ ةباتكلا بوجوب یر ناك هنأ لع ر مع لعفب لدتساو ءهلمع لثم نالمعب نيمالغ ىلعو

 قازرلا دبع هاورام كلذكو ء دكؤملا بودنملا كرت لء هيدأ هنأ لاال مذالب كلذ سيلو , كلذىلع لدعانتمالا لعاسن أ

 . بوجولا ىرب ناك هنأ ىلع ًاضيأ لدي الف « تلعفام هللا باتتك نم ةيآ الول : ةباتكلا هلأس نمل لاق نامثع نأ »

 هتبتاكم نأ هيوهار نب قحا نعو . ةمركعو : ىطرقلا داز « كاحضلاو قورسم نه اموجوب لوقلا مزح نبا لقنو

 هداتخاو « ةيرهاظلا لاق هب و « بوجولاب لوق ىعفاشللو . كلذ ىلع ديسلا احلا ربميال نكلو ٠ اماط اذإ ةبجاو
 تمزأ ةباتدكلا تناك ولو « سنأل ممصنلا هجو ىلع ةردلاب اسنأ ربع الع ام : راصقلا نبا لاق . ىربطلا رب رج نبا

 مالا نأ ىلع لد هديسل كلم هبسكو دبملا ةبقر نأ تبث امل : ىطرقلا لاقو . لضفألا ىلا ربع هبدن اءاو ؛ ىنأ ام اسنأ

 ء اتافنا بجاو ريغ كلذو ءىش الب ىنقتعأ هلوق ةلزاع ديصي « ىنقتعأو یسک ذخ نودا
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 وبأ لاقو . ةيتاكملا هب عمت ىذلا ردقلاب ديسلا ىضرو كلذ ىلع ارداق دبعلا ناك نإ هب لاق نم دنع بوجولا لحعو

 لکو هناف ( !ديخ مف متلع نأ ) هلوق ىف طرشلا بوجولا نع اذه ىف ملا ةفراصلا ةئيرقلا : ىرخطصالا ديم

 : هريغ لاقو . بجاو ريغ هنأ ىلع لدف , هيلع ربي مل همدع ىأر اذإ هنأ هاضتقمو « ىلوملا ىلا كلذ ىف دابتجالا

 « ةحابالل عنملا دعب مآلاو علم دعب ا اف نذالا عقو الف ءزوحت ال نأ لصالا ناكو « ررغ دقع ةباتكلا

 ىف قرط ةدع نم ةريرب ةصق فنصملا دروأ مث « ىرخأ ةلدأب تبث امابحتسا نال ةبحتسم اهنوك اذه ىلع دري الو

 ةشئاع نع ةورع نع باش نبا نع سنوي نع ثسللا قيرط ةمجرتلا هذه ىف دروأف « ةباتكلا باوبأ عيمج

 نبا نع هل ثمللا ةياور ظوفحلاو < ثللا نع كثيللا بتاك حاص أ نع « تايرهزلا ١ ىف ىلهذلا هلصوو « اقيلعت

 كلذدكو . ةبيتق نع اضيأ لسم هجرخأو « ثيللا نع ةبيتق نع هياب ىذلا بابلا ىف ىأيسو « ةطساو ريغب هسفن باهش

 نبا نع مباك ثيالأو سنوي مهنم معلا لهأ نم لاجر نع بهو نبا قيرط نم امهريغو ىواحطلاو یئاسلا هجرخأ
 نع باهش نبا نم هل ثيللا عامسب حيرصتلا عقوو « هخيشال هيف ثيللا قيفر سنوب نأ ظوفحملا وه اذهو « بابش

 000 دقو . ثيللا نع امهالك بهو نبا قيرط نه ىتاسنلا دنعو « دمع نب ناورم قيرط نم ةناوع ىأ

 تمحي قاوأ سمخ اماعو 0 0 ىف هلوق وهو رظن هيف عضو» ىف ىف ةرومثلأ تاياورلل ةهااخم اذيأ ةقاعملا اورا

 قا وأ عست ىلع ت او هيبأ نغ نيباي دعب ةيتالا ةورع نإ ماشه ةباود ىف ام روهشملاو « نيس سمخ ىف اهلع

 , طاغ ةقلعملا ةياورلا نأب ىليعامسالا مزج دقو « لسم دنع سنوي نع بهو نبا ةياود ىف اذكو« ةيقوأ ماع لك ىف

 ىف هلوق هيلع ركعي و « ىربطلا بحل و ىطرفلا مزج اذهبو « املع تيقب تناكسخلاو لصأ عقلا نأب عملا نك. و
 مث « ةفئاع نيمتست نأ لبق قاوأ عبرألا تاصح تناك اهعأي باح و « ایش اهتبانك ند كدأ نكت لو » ةبيتق ةياور

 ةلمج نم ا مموج لولع اهبلع تقحتسا تناك ىتلا ىه سلا نأب باحي : ىطرقلا لاقو . سمخ اهبلع قب دقو اهتءاج

 لاقف » دجاسملا باوبأ ىف ةيضاملا ةشئاع نعةرمع ةياور ىف هلوق هديؤيو « ماشه ثيدح ىف ةروكذملا قاوألا عسنلا
 اهنأ قيرطلا هذه ىف ىرب رفلا ىلع عومسملا لصألا ىف ىأر هنأ ىليعاعإلا ركذو « قبيام تيطعأ تش نإ ابلهأ
 ةدمتعملا خسنلا نم ءىش ىف عقي مل : تلق . رابخالا رئاس عفدي وهف اطوبضم ناكنا : لاقو قاس وأ ةسمخ ىلع تيتاك

 ةممق نأب عمج نأ هتحص ريدقت ىلع نكمي ناكو « ىراخبلا نع ىنسنلا ةخسن ىف اذكو < قاوآلا الإ الع انفقو ىتلا

 هذه ىف هلوقو . لوالا عما ىلا ريصملا نيعاتيف « نيدس سمخ ىف » هلوق هيلع ركعي نكل ةقاوأ عست ةسخلا قاسوألا

 تبغر ىأ ةيلاح ةلمج ءافلا رسكب وه « امف تسفنو ةشئاع تلاقف » ةياورلا

 0 : ا 4
 اا رباتك ىف سيل [طرش ط رتشا نمو ¢ بآاكلا طورش نم زوج ام ساب هم ۲

 ىلا ن رع ن نع هيف

 نا 3 ا, 5ع ا 0 2ع ا 2 ٠ س
 نأ 2 ه ربح اع هللأ یر ه4ثناع نا هور نع باس نبا نع ثعال ثا لح هيام اس — ۷۲۵٦۱

 ےس 1 5-5 5 یا ۱

 ناف كليهأ ىلإ یا : ةشئاع اهل تلاق . ايش اهتباتك نم "تضق نكست لو « اهتباتك ىف اهنيعتست ”تءاج ةريرب
۴ 7 2 7 1 



 لوسر اهل لاقف ءب هللا لوسرإ كلذ تركذف ٠ ال كؤالو نوكيو 'لمذَتلف كيلع بسام“ نأ تءاش

 نوطرتشب سانأ لاب ام : لاقف يلب لا لوسر ماق "مث لاق . قعأ نأ دالر لا امئاف « قتعأل ىعاتبا : هَ رھا

 هللا طرش « ةّرم هام طرعش نإو « هل "سولف هللا باتك ىف سيل (طرش طرتشا نم ؟ لا بانکی ف تسبا اطورش

 6 اواو ا

 لاق اع فا يضر رع نب هللا دبع نع عفان نع تام انربخأ سو ن هللا دبع اشو ا

 رفا لوسر لاق . انل اهءالو نأ ىلع : اهلهأ لاقف ءال ةيراج ىرتش نأ اهنغ ا “يضر ةثئاع تدارأ و

 6 قتعأ نأ ءال<ولا اعاف « كلذ كّسعال : ام

 نيب ةمجرتلا هذه یف عمج ( هللا باتك ىف سیا اطرش طرتشا نمو « بئاكملا طورش نم زوج ام باب ) هلوق

 ام دارملا نأ طورشلا ىف ىت أيسو « هللا باتك ىف ناکام زاوج لا طب اض نأو « ىناثلاب لوالا رسف هنأكو « نيكح

 وأ هلوسر ةئس وأ هب اكن م هكح انه هللا باكي دارملا : لاطب نبا لاقو ؛هللا باتك فا ام هللا باتكى سيل

 طرش نملك نأ ال « هبوجو وأ هزاوج هلا كح ىف سيل ىأ هللا باتكح ىف سيل : ةي رخ نبا لاقو « ةمآلا عامجإ

 نم طورش نا ف طرتشيو ‹ طرشلا لطبي الف ليفكلا عسيلا ىف طرتشي دق هنال « لطبي باتكلا هب قطني ل اطرش
 هيضتقي اهدحأ « ماسقأ عبيبلا ف طورشلا ءابلعلا لاق : ىوونلا لاقو « لطب الف كلذ وحنو همومي نم وأ هفاصوأ

 دبعلا ىف قتملا طارتشا ثلاثلا « اتامتا نازئاج امهو نهرلاك ةحلصم هيف طرش ىلاثلا « هميلست طرشكدقملا قالطا

 ىرتعلل هيف ةحاصم الو دقعلا ىضتقم ىلع ديذيأم عبارلا « ةريرب ةصقو ةشئاع ثيديلل روپا دنع زئاج وهو
 ءان ۔اک

 «اليصفت الو اليصأت هللا باک یف اعورشم سيل ىأ « هللا باتكف سيل د هلوق : ىطرقلا لاتو . لطاب وهف هتعفنم
 « ةالصلاكهليصفت نود هليصأت ذخؤيام اهئمو « ءوضولاكه نا باتك نم هليصفت نذخؤيام ماك-الا نم نأ اذه ىنعمو

 سيئقيام لكف ؛ حيحصلا سايقلا كلذكو عامجالاو ةنسلا ةيلصأ ىلع باتكحلا ةلالدك هلصأ لصأ ام اهنمو

 هيف » هريغلو « رذ ىبال اذك ( رمع نبا نع هيف ) هلوق :٠ اليصأت هللا باتا م ذوخأم وف اليصفت لوصالا هذه نم

 ظفلب ىضم دقو « هيلي ىذلا بابلا فىنالا رمع نبا ثيدح ىلا كلذب راشأ هنأكو < الك ىنلا نع ربع نبا

 نزوب ةدحوملا حتفي ىه ( ةريرب نا ) هلق . عوببلا باتكن م « ءاسنا عم ءارشلاو عيبلا باب ه ىف طارتشالا

 ؛ ةمي>رك ةلعاف ىنعمإ وأ « ةروربكةلوعفم ىنعمب بلا نم ةليعف اهنإ ليقو . كارآلا رم وهو ريربلا نم ةقتشم « ةليمف

 ولف « كسفنأ اوكرتال » لاقو ةرب اهمسا ناكو ةيريوج مسا ريغ ب هلل ىلوأ لرآلاو . ىطرقلا هبجو اذكم

 ىب نم سانل ليقو « ميعن ىبأ دنع عقو يراصنألا نم سانل ةريرب تناكو . كلذ ىف اهتكراشل دلا نم ةر تناك

 تشاعو « كفإلا ثيدح ىف ىنأيس اک قتعت نأ لبق ةشئاع مدخت تناكو . عما نكي و , ربلا دبع نبا هلا لاله

 هلوق ٠ امنع كلذ وه یورو كلذب هترشيف ةفالخلا لي هنأ ناورم نب كلما دبع ىف تسرفتو « ةيواعم ةفالخ ىلا

 كلام ةيارر ريظن ىهو « ةياورلا هذه ىف اذك ( تلءف ىل كؤالو نوكيو كتباتك كنع ىضقأ نأ اوبحأ ناف )



 بابلا اذه ىف ىرهزلا ثيدح ةيقب ىف هلوق ءديؤيو ‹ كلملا توبث عرف قتملاذإ امقتعت مث احيتحص ءارش اهرتشت نأ تدارأ انآ كلذب فرعف ؛ ماشه نع بيهو هاور كلذكو : « تاعف ىل كۉالو ن وكيو كقتعأو ةدحاو ةدع اهدعأنأ , هلوق دعب لاقف لاكشالا "ليزي ظفلب ماشه نع ةماسأ وبأ هأور دقو . اهريغ ارةتعأ نم ءالو املطب ةهلاع لغ موللا ناكل كلذ عقو ولذإ كلذ عقب ملو < ةبن اكمل ا لام عسيج تاذب اذإ اه ءالولا نوكي نأ تيلط ةشئاع نأ هرهاظو « تلعف ىل كالو نوكيو مل اهدءأ نأ كلهأ بحأ نا و ظفلب طورشلا ىف ةيت الا ةورع نب ماشه نع
 ىنلاو ةريرب ىتءاج » ماشه نع اهالك ةبلس نب داح ةيادد نم ةمزخ نالو ةماسأ ىبأ ةياور نه لسملو «ةريرب نأشام , لاقف هجولا اذه نم طورشلا ىف داز « هملب وأ قب ىنا كاذب عمسف » يتلا نأ ةياود فو « مب ىنا عمسف ا وبأف مهل تضرع ینا : تلاقف سلاج زب هللا لوسرو مهدنع نم ترءاجخ » ماشه نع كلام ةياور فو « هتريخاف ىنلأسف ل هللا لوسر كلذب عمسف » ماشه ةياود ف ( هب هللا لوسرا كلذ تركذف ) هلوق « ءالو اهل نوكي الو هللا دنع رجألا بستعت ىأ ةلمبملا ركب ةبسحلا نم وه ( بستحت نأ تءاش نا ) هلق ٠ ةيعفاشلا دنع حصألا ىلع هتقفن مزلت نم عرشلا ىفو ' لآلا لصالا ىف لهالاو « ةداسلا انه لهالاب دا رملا ( كلهآ ىلا ىعجدا ) هلوق . ءاهءالو اوطرتشا مهنأو ةريرب ىرتشت نأ تدارأ انآ , ةشئاع نع مماقلا قيرط نم ةبهلا ىف ابرق قأيسو .اهءالو اهلهأ طرتشاف ٠ امقتعال ةريرب تيرتشا» ةشئاع نع ضئارفلا ف ةينآلا دوسالا ةياور فو « ىنالو اوطرتشت ىح قوعيبتال تلاق » ةدوكذملا نميأ ةياور ىف هلوق هديؤيو ؛ مهل ءالولا نوڪ نأ اوطرتشي نأ اودادأ م“ ابعيب ىلع ةثئاع اوقفاو ذإ , ةريرب ىلاوم ىلع راكنإلا هجتي اذهب ء اهقتعنف ةيراج ىرتشت نأ ةشئاع تدارأ » رع نبا ثيدح ىف هلوقو « معن تلاق « ىيقتعأو ىيرتشا : تلاقف ةبتاكم هو ةر ر ىلع تلخد » ةنتآلا نيرأ قيرط ىف هلوق اضيأ كلذ حضويو « اهيذخ , ماشه نع كلام ةياور ىف هلوق رضي وهو « قتتعأف ىعاتبا : مب لاقف»
 كعلم ال » ربع نبا ثيدح ىف هلوقک وه ( قتعأف ىعاتبا ) هل . ةعذخ نبا ظفل « هتريخأف ىناأسف ق ىنلا كلذ عمسف « اهتربتناو وص تمفرو « اذإ هللا اهال : تاقف ءاهلهأ دارأ ام : اهنييو ییہ ايف یل تلاقف سلاج ْهّيِلَ
 ماهه ةياور ىف وه اذكو « طرش ةئام » لمتسالا ةياور ىف (ةرم ةثام ) هلق . « طرتشا ناو  رخ ىبأ ةياود ىف ( طرش ناو) هلوق . هيلي ىذلا بابلا ىف ةينآلا ماشه ةياور ىف عقو ىذلا لاكشالا نم ءیش كلذ ىف سیلو « كلذ
 محلا ناكا باع تداز ول اهناف ةئاملاب اهديسقت ىلإ ةجاح الف ةروكذملا طورشلا عسيمج نالطب ىلع لاد « اطرش طرتشا نم ه هلوق ىفو « طرش لكد هلوق ىف مومملا نال ديك أتلا ىلع هلح امنو « م ةئام طرش ناو , ةريخألا ةياورلا ف هلوق هديؤيو « لطاب وهف اديكوت ةرم ةئام ظرش ول هنأ « طرش ةئام طرتشا ولو ههلوق ینعم : ىوونلا لاق « نميأد
 نمل ءالولا : إب ىنلا لاقف ١ ظفاب ةشئاع نع نأ ةياور نم ةريخآلا قيرطلا معن . ةغيصلا الع تلد امل كلذك
 نبا نع عفان نع كلام نع ىروباسينلا ي نب يمحي نع لسم ةياور ىف( ةشثاع تدارأ )رمع نبا نع هلوق . ىلاعت هلل ءاش نا طورشلا باتك ىف كلذ ىلع صيصنتلا ىن"أ.سو ةحيمص ةعورشملا طورشلا نأ هنم دافتسيو ؛ تراك ولو ةلطاب ةي ورشا ريغلا طورشلا نأ ىنمب « ريثكألا جرخم جرخ « طرش ةئام ناكولو » هلوق : ىطرقلا لاقد ٠ لعأ هللاو ةفلابملا ليبس ىلع ةثاملا ركذو « ددعتلا هب دارملا نأ ىف رهاظ هنكل ديك أتلا لمتحا ناو « طرش ةئام اوطرتشأ نار قتعأ
 وبأ هجرخأ دقف كلذك سيلو ؛ كلذب كلام نع هدرفت ىلا ربلا دبع نبا راشأو « ةهئاع دنسم نم راصق « ةشئاع نعرمع



 بتاكملا باتك ه٠ ۱۹۰

 « عييبرلا قيرط نم « ةفرعملا »ىف قهبلا هجرخأ اذكو كلذك كلام نع ىعفاشلا نع عيب رلا نع هحيمص ىف ةناوع

 ءارش اهتدارا ىف ةقئاع ةصق نع هريدقت فوذح ء د قالا ىف لب ةياورلا ةادأ اهي داري ال « نع انه نوكي نأ نكميو

 امف ناكاهنأ ةريرب نع ةورع نع » نامود نب ديزي قيرط نم ىئاسنلا نف « ةريرب ةصق ىف كلذ ريظن عفو دقو ؛ ةريرب

 « أطخ نكي مل هتررقام ىلع لمح اذإو : تلق . ةشئاع نع ةورع ةءاور باوصلاو أطخ اذه : قئاسنلا لاق « نيس ثالث

 ٠ حالصلا نبا ىلع هتبتدك امف اهرئاظنب ةلأسملا هذه تررق دقو . اهسفن اهنع ةياورلا دري ملو ؛ ةريرب ةصق نع دارملا لب

 لسم ةياور لوآلاو « ديك أتلا نونب « كنعنعإال د رذ ىبأ ةياود ىف ( كعنمال ) هلوق

 سالا هلا وشو ب اكلا ةناعتا ببسي - ۳

 تلاق امنع "للا ىضر ةشئاع نعويبأ نع ,ماشه نع ةماسأ وبأ انثدح ليعامسإ ”نب ديب اشو - ۴۳

 بع نا ا كلاش غا وأ ماع لك ىف قاوأ مس ىلع ىلهأ ةتبناكى إ : تلاقف ”ةريرت تءاج د

 ءاهيلع الذ اوبأف « اهلهأ ىلا تّبهذن . ىل كٌرالو نوكف تلم ڭا ةذغاو دع مل اه دعأ نأ كاهأ

 ىلأف لب هللا لوسر تالذب ممسف . مل هالولا نوكي نأ "الإ اوبأف « مهملع َكلاذ تضر دق ىلإ : تلاقف

 هلي هلا لوسر ماقف : ةشئاع تلاق . ّيدعأ نأ ءالولا “ناف « ءالّولا 7 ىطرتشاو اهمقتعأف امم ذم : لاق ةن' راو

 ؟ هلا رباتك ف تسل اطورش ن وط رتشب مک لاجر لاب اف « دعب امأ : لاق م هيلع یاو لا دی سانلا ىف

 . قئوأ وللا ”طرشو « ىحأ هلا هاضقف « طرش ةئام ناک ن إو لاطاب وهف ہللا باتك ىف سيل ناك طرش اع أف

 « ىتدعأ نأ ءال ولا اإ ءالولا لو نالفاي قع مدحأ لو کنم اجر لاا

 لاول | عشقت ةن ات مالا نال 8 ماعلا لع صاخلا فاطع نم وه ) سانلا هلاؤسو بتاكلملا ةناعسا باب ( هلوق

 وبأ هجرخأ امامأو « اهتب اتك ىلع اهتناعإ ىف ةعئاع املا ۇس لع ةريرب رق إب هنال كلذ زاوج ىلا ريشي هنأ كو « هريغب و

 الك مولر الو ؛ ةفرح لاق (اريخ مهيأ مع نار ةيآلا هذه ىف هعفري ريثك ىبأ نب یک قيرط نم «لیسارملا» ىف دواد

 ( ىنينيعاف ) هلو .«ةوررع نباددذ وأ داذ ( ماشه نع ) هلوق : هيف ةجح الف لضعم وأ لسم وف « سانلا ىلع

 0 ءابعإلا نم ىضاملا ربخلا ةغيصب » ىتيعأف د ىممشكلا ةياور فو < ةناعإالا نم ثن ؤلل سالا ةغيصب شک الل اذك

 نبا لہ ماشه نع ةباس نب دامح ةاور قو . اممم نع یتزجعا ىأ ¢ ىعملا هجنم وهو « قارالل ريمضلاو

ل .٠ لوألا ماده نع هريغو كلام قرط ف تاثلا نأ الإ , قتعلاب ثول سالا ةغيص) «ىنيقتعأف» هريغو ةع زخ
 ه

 كلذ ىف مكملا تفرع تناك ةشئاع ن و « !متربتئاف د هجولا اذه نم لسم داذ ( ءالولا مل نوكي نأ الإ اوبأف)

 باحصأو ةورع نع ماشه بامعأ هاور اذنك: هءربغو ىبلا ديع نبا لاق ( ءالولا مل ىطرشاو اسةتعأف اذ ) هلوق

 مف : كلذ ف ءابلعلا فاتخاو ‹ كيماف طرش ىلع عسربلا ىف مب هنم نذإلا رودص لكشتساو 3 ماشه نع هنع كلام

 ىعفاشلا نعو « كلذ کیا هنأ مکا نب ىح ىلإ هدنسب « ملاعملا د ىف ىباطخلا ىورف « ثيدحلا ىف طرشلا ركنأ نم

 تاياورو « هيبأ باحأ نود اب درفنا هنوكل طارتشالاب ةحرصملا ماشه ةياور فيس دت ىلإ ةرادالا مآلا و ىف



 ۹۱ مودم ثيدحلا

 نورخ ةا تاو نظ اک سالو 2 ل قرب ىذلا قل ىور هنأ ىلإ ا 8 ليوأتل با هريغ

 ىنزملا نأ ىوادطاا معزف :اممجوت ىف اوفاتخا مث . هدرا هجو الف هتحص ىلع قفتم ثيدحلاو , ظفاح ةقث ماشه : اولاقو

 . ءالولا كح م ل ىروظأ : هانمم نأب هبجو مث « ةانثم ءاتديغب عطق ةزمجب « ىطرشأو د ظفلب ىعفاشلا نع هب هثدح
 ورک کاو ىنا هسفن رهظأ ىأ « مصعم وهو هسفن ابف طرشأف » رجح نب سوأ لاق « رابظالا طارشإلاو
 أ ةغيصب <« ىطرتشاو » رووا ةياورك ىمفاشلا نع امهريغو « مالا , و « ىنزملا رصتخم د ىف ىذلاو . ةباورلا

 ىطرتشا » هلوق ىف ماللا ناو « ىطرتشا » ظفلب ىنلا ةياورلا ليوأت اضيأ ىواحطلا ىح م« طرشلا نم تنؤألا
 وهو . ىناطخلا هلع هب مزجو ىزا نع دوبشملا وه اذهو بلف متأس أ ناو ) ىلاعت هلوقلك « ىلع د ینمم < مل

 نع ىباطخلا ىو « هنع ةلمرح نع ىزارلا متاح قا نم « هفرعملا ١ ىف قبلا هدنسأ ىعفاشلا نع حی

 ىلع ىنعمب 5 ليوأت : ىوونلا لاقو . حصيال ىفزملا نع لوقاملا ليوأتااو « طلغ مک أ نب یک لوق نأ ةع رخ نبا
 الإ ركنأ ام ليق ناف . هر نو ل ىلع ىنعع تناك ولو , طارتشالا ركذأ ا ٠ ةالصلا هيلع هنال « فيعض انه

 ماللا : لاقو ديعلا قيقد نبا اضيأ هفعضو . كلذ ىنأي ثيدحلا قابس نأ بارجلاف « سآلا لوأ ىف طارتشالا ةدادإ
 لاقو . ةنيرق نم كلذ ىلع اهلمح ىف دب الف « صاهّخالا قلطم ىلع لب «عسفانلا صاصتخالا ىلع اهعضوب لدنال

 « ءاوس همدعو هدوجوف مبعفنيال كلذ نأ ىلع هيبنتلا ةبج ىلع وهو < ةحابالل « ىطرتشا » هلوق ىف آلا : نورخآ

 باوبأ رخآ ةيتالا نأ ةياور ىف هلوق ليوأتلا اذه ىوقيو . مهديفيال كلذف ىطرتشت الوأ ىطرتشا : لوقي هنأكو

 « لطاب ءالولا عئابلا طارتشا نآب سانلا ملعأ قب ىنلا ناك ليقو « اوءاشام هي مهعءدو !هيرتشا » بتاكملا

 هي !ديرم 0 قلطأ هنالطبب معلا مهل مدقتام ارطزتس نأ ودار الف ةر و لهأ لع خال ثيحب كلذ رهتشاو

 ( نوقلم من :أام اوقلأ ر ىموم لوقكو ( هلوسرو کل هللا ىريسف اولمعا لقو ) هلوقك لاج ا ل آم ىلع ديدهتلا

 لابام د مبطخ نیح هلوق هدب ژب و « مهعفنيال كلذ نأ نولعيسف مهل ىطرتشا : لوقي هلاك مكمفانب كلذ سيلف ىأ

 مدقتي مل ول ذا , هلاطب اب هللا كح نایب هنم مدقت دق هنأ ىلا 0 لوقلا اذهب مم وف ٠ حلا اطورش نوطرتشي لاجر

 سالا ليقو . ةيلصآلا ةءاربلا ىلع ايقاب نوكي ناك هنآل , لعافلا خيب وتبال ةبطخلا ىف كحل ا نايبب أدبل كلذ نايب
 E مالا» ىف یعفاشلا لاقو ؛ ا اول عا ر ىلاعت هلوةڪڪ ىلا هنطابو سالا هرهاظ ىذلا ديعولا ى ع هہف

 نأ نيصاعلا بدأ نم ناكو بادآو دودح ىصاعملا ف تناكو ايصاع هلوسرو هللا ىضق ام فالخ طرتشا نم ناك ال

 ىطرتشا ىتعم : هريغ لاقو . بدآلا رسيأ نم كلذ ناك ممريغ هب عدتري و كلذ نع اوعدتريا مبطورش مهلع لطب

 ءهبلاعراشلا فوشآل قتعلا زجنتل ةاعارم هيلا اوعد ايف مبعاز' ىرهظت الو هوطرش اف مهتفلاخع کرتا
 ‹ كلذ نولعفي مكر ىأ ( هللا نذأب الإ دحأ نم هب نيداضب مه امو إل ىلاعت هلوقك لعفا اب كرنلا نع ربعي دقو
 ةقيقحلا نع جرا هنأ الإ المتحم ناك ناو اذهو : ديعلا قيقد نبا لاق « رحسلاب رارضالا ةحابا نذالاب دارملا سيلو

 ةيدعقلا هذه ىف ةشئاعب صاح كحل اذه نأ ةبوجالا ا ىوونلا لاقو . قايسلا ثيح نم زاجما ىلع ةلالد ريغ نم

 كاتب اصاخ ناك ةرمملا ىلإ جحلا خسفك وهو < كح هتفلاخل طرشلا اذه نع عوجرلا ىف ةغلابملا هببس نو
 اذإ نيتدسفملا فخأ باكترا هنم دافتسيو . جملا ربشأ ىف ةرمعلا عنم نم هيلع اوناك ام ةلازإ ىف ةذلابم ةجحلا

 صيصختلا نأب دسيعلا قيقد نبا هيقعتو « هيف 5 لع هيف فاتخم e هنأب بقمتو « امهدشأ ةلازإ مولتسا
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 طارتشا نأ تيدا ف سيل : ىزوجلا نبا لاقو . ةلاقملا هذه فالخ ىلع صن ىمفاشلا نالو « ليلدب الإ تبثبال

 بحي الو دعولا درج « ىطرتشا د هلوقب رمآلا نوكمف دقملل اقب اس ناك هنأ ىلع لمحيف دقعلل ان راقم ناكق ّدعلاو ءالولا

 مزح نبا برغأو . دعولا كلذب قيال هنأب هلع عم دعي نأ اصخش رمأي ل هنأ داعبتساب بقعتو « هب ءافولا

 « هيف ازئاج ناك ىذلا تقولا ىف هطارتشاب رمآلا عقوف ٠ قتعملا ريغل ءالولا طارتشا زاوحي اتب ا محلا ناك: لاقف

 ثيدحلا اذه قرط قايسو « لاق ام دعب قخ الو < قتتعأ نمل ءالولا اما . هلوقبو بب هتيطغ کلا كلذ خسن مث

 « بسنلا ةمحاك ناك امل ءالولا نأ ثيدحلا اذه هجو : ىناطخلا لاقو . نامتسملا هتلاو باوجلا اذه هجو ىف عقدت

 هؤالو هل تبث ادع قتعأ اذإ كلذكت و ريغ ىلا بسفولو هنع هيسن لقثتي الو هيسف هل تدثدلو هل دلو اذإ ناسنالاو

 نوطرتشي مهعدو ىطرتشا ليقو . ءالولا مهطارتشاب أبعي لف «لقتني مل هنع هلقن ىف نذأ وأ هنع هالو لقت دارأ ولو

 او مالكلا نم وغللا ةلزلع وه لب دقعلا ىف حداق ريغ كلذ نال كلذ وعو او .اشام
 هدر نوكيا كلذب مهمالعإ

 رمالا نأ ىلا لوب وهو . هاريبعتلا ف دكوأو ريكللا ىف غلبأ وهذا . ارهاظ رنا ىلع هب بطخي اريبش الوق هلاطبإو

 ( قئوأ هللا طرشو ) هلوق . هل ةفلاخلا طورشلا نم عابتالاب ىأ (قحأ هللا ءاضقفز لوق . مدقت ا ةحابإلا نسعي هيف

 ةفيص تدرو دقو « لطابلاو قلا نيب ةكراشمال ذإ اهتةيقح ىلع انه ةلعافملا تسياو « اهدح ىلا هدودح عابتاب ىأ

 ىأ ( لاجر لابام ( هلوق «زاوجلا نمم هردقتعا ام ىلع كلذ درو لافي ا لمت و < اريثك ليضفتلا ريغأ لمفأ

 اع هفتو روك ذ ملل محلا تاب وهو « رصحلل « امل » ةلك نأ هي دافتس ) قتعأ نمل ءالولا اما ( هل . مهاحام

 هيدي ىلع ملسأ نمل ءالوال هنأ ىلع هموهفمب لدتساو « هريغ نع هيمن قتمدلل ءالولا تابئإ نم مزل امل كلذ الولو . ءادع
 باتكح ىف كلذل طسب ديم نانو . قحسإل افالخ طقتاملا الو ةيفنحلال افالخ ةفلاح هنيبو هنيب عقورأ لر

 « نيماسلل هزالو ريصي لاق نمل افالخ هما اسقتعأ نمل ءالولا تاب هقوطنم نم دافةيو . ىلاعت هللا ءاش نإ ضئارفلا

 قيرط نم اسلا داز : ( هبل ) . قثعملا ءالولا توب سكعلاب و.« رفاكسللو لسا لسملا قثع قتعأ نمسف لخديو

 هذهو «ادبع ناكر امج وز نیب ب هللا لوسر اهريفنو ثيدحلا اذه رخآ ىف ةورع نب ماشه نع ديخلا دبع نب ريرج

 ىف فالخلا ركذ عم « ىلاعت هللا ءاش نإ كانه اهلع مالک لا ىتأيو « سابع نبا ثيدح نم حاكنلا ىف ىتأتس ةدايزلا

 ىوس دئاوفلا نم اذه ةريرب ثيدح ىفو . اهقارف دعب هل قفتا امو « هتيمستو « ادبع وأ ارح ناك له اهبجوز

 هنأو « جوزلا نذأي م ولو ةجوزتملا ةباتكزاوجو <« دبعلاك ةمآلا ةباتك زاوج  حاكسلا ف ىأيسام یوسو قيسام

 ىلا هتمأ قع نم دسلا عم جوزتملا ديملل سيل هنأ اک « هنم اهفارف ىلا ىدؤت تناكولو اهتب انک نم اهعنم هل سیا

 . هتمدخ اهبلع سيل هنأ ةباتنكلا لام ىف ىعسلا نم اهنيكم نم طبنتسيو . اهحاكن نالطب ىلا كلذ ىدأ ناو هتمت

 ٠ تفرع اذإ زاوجلا لع نأ قخي الو , كلذ نم اهل ديسلا نيكمتو اهباستكاو اهلاؤسو ةبتاكملا ىعس زاوج هيفو

 ريغ ىلع لوم وأ ؛ |مدكه جو فرعي ال نم ىلع لوح ةمآلا بسك نع دراولا ىهنلا نأ: نايبلا هيفو « امسك لح ةبج

 لاؤسلا زاوج هيفو .هطرش نملافالخ هزحم كلذ ىف طرتديالو ةباتكلا نيح نم لأسي نأ بتاكدلل نأ هيفو . ةبئاكمل

 عسيبلا ىف ةمواسملا زاوج هيفو . ةباتكلا لام ليجمتب سأبال هنأ هيفو . كلذ وحنوأ مرغ وأ نيد نم هيلا جاتحا نمل

 ىبأ نمل الخ ةجوزم تناك ولو هريغو علا ف اهسفال فرصتت ةديشرلا ةأرملا نأو < اف ةعاسلا بحاص ديدشتو

 اذإ دبعلا نأ و « كلذ ىف هماقم هريغ مقي نأ هلق هسفنب فرصتبال نم نأو « ةبهلا باتك ىف دير هل ىتأيسو « كلذ
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 نأ دارأ نمل سأب ال هنأو « ركنملا راكنا دنع توصلا عفر زاوج هيفو . هفرضت زاج ةراجتلا ىف هل ديسلا نذأ
 ىذلا لوقلا راكنا هيفو . ءايرلا نم كلذ دعي الو نالا ىف هل اولهاستيل ةبقرلا باحال كلذ رهظي نأ قدعلل ىرتشي
 نأو « ةئيسنلاب عيب ول ام ثك أ هيف ةبغرلا تناك دةنلاب حرب اذإ هىثلا نأ هيفو . هيف لوسرلا راهتناو عرشلا قفاويال
 لحنا لبق هتباتك ضعب لجع ول بناكملا نأو « ةئيسنلاب ءارشلا ذأوج هيفو . هاضر, هنيد هنع ىضقي نأ ءرملل
 نال « شك أو اهنم لقأو دبعلا ةم.ق ردق ىلع ةب اتكلا زاوج و . كلذ ىلع ديسلا رب مل قابلا درس هنع عضي نأ ىلع
 رثكأ ليجأتلاب تناكاهتءيق نأ ىلع لدف ازجان لجؤملا ةشئاع تلذب دقف كلذ عمو ؛ اةرف لجؤنأو رجنا| نألا نيب
 ىلع ةوفقلا ( اريخ مهف متملع ناب ىلاعت هلوق ىف ريخلاب دارملا نأ هيفو . كلذب اهوعاب اماه ناكو هب تبت وك ام
 هديسل بتاكملا دي ىف ىذلا لالا نأ كلذ ديؤيو « لاما هب دارملا سيلو « هيلع ةباتكلا تعقوامب ءافولاو « بسكلا
 لاملا ريخلاب دارملا نأ سابع نبا نع لقت دقو « اذه هيلع دربال كلمب دبعلا نإ لوقي نم نكل « هلاعي هيتاكي فيكف
 جتحاو « نيرمآلا دحأ هنع حصيال هنأ رهظي ىذلاو « ضقانتلا ىلا بسنف « كلم. ال دبعلا نإ لوقي هنأ عم
 ىف لاملاب ريخلا ريسفت حصيال نورخآ لاقو ؟ هلام هبتاكي فیکف هديسل هعم ىذلا لاملاو هديس لام دبعلا نأب هريغ
 نسح هيفو ةئامأ هيفو ءافو هيف لاقي امم اذكف  هدنع لام الوأ هل لامال لاقي ام لو هيف لام ال نالف لاقبال هنال ةبآلا
 كلذو دحأو كلام نع فلتخاو « روبمجلل اقافو هل ةفرحال نم ةباتك زاوج اضيأ ثيدحلا ىفو . كلذ وحن و ةلماعم
 نال ةباعتسالا ىلا تجاتحا امل ةفرحوأ لام امل ناك ولف « ايش اهنم تضق نكت ملو انب اتک ىلع نیعتست تءاج ةديررب نأ
 ىهو ةيناكم ةريرب تعاتبا ةشئاع نا » ةورع نع ريبزلا ىلأ قيرط نم ىربطلا دنع عقو دقو . ةلاح نكن مل اهباّنك
 « سائلا ةلأسم نم ةباتكلا ذخأ زاوج هيفو . رخآ هل جو نم ةدايزلا تمدقتو « اًميش اهتباتتك نم ضقت مل
 ةياور ةيكلاملا دنعو « ةقدصلاب ةبئاكسملا ةئوعم ةيعورشم هيفو . سانلا خاسرأ هنأ عزو كلذ هركنم ىلع درلاد
 الثم رهش لك ىف نويدلا ف تيقأتلا ذاوجو « هريثكو لاملا ليلقب ةباتكلا ذاوج هفو . ضرفلا نع *ىزحيال هنأ
 « را دبع نبا لاق اذ« لواملا رشلا ءاضقناب نيبتي هنال الرجم كلذ نوكي الو « هطسورأ هلوأ نایب ريغ نم اذدك
 نيب ةقرفتلا نكميف ملسنلا ريدقت ىلعو « الثم ةترغ ىف ىأ « ةيقرأ ماع لك ىف » ةريدب لوق نوكي نأ لاهتحالرظن هيفد
 نيب قرف ال : لاطب نبا لاقو . ىنجالا فالخم هنم ذخأ ام هديسل لح زجع ول بتاكملا ناف ؛ نويدلار ةباتكلا
 دقو . الوم لجالا ريصي الاو تقولا نييعت نايب ىف رصق ىوارلا نأ ىلع ةلرحم ةريرب ةصقو « اهريغو نويدلا
 ‹ نزولا نع ىنكي نزولا ةمواءملا حاحصلا مهاردلا ىف دملا نأ هيفو . مواعم لجأ ىلإ الإ فاسلا نع يب ىنلا ىن
 لهأ نأ ىربطلا بحما معذو . ةاكرلا ىف مدقت اک امهرد نوعبرأ ةيقوالاو « قاوالاب تناك تقولا كلذ ىف ةلماعملا نأو
 ةرخ أتم ةريرب ةصق نال رظن هيفو « نزولاب اورمأ مث ةنبدملا ملي هللا لوسر مدق٠ ىلا دملاب نولماعتي اوناك ةنيدملا
 اهدارم سیل و « محل ابعفدأ ىأ « ةدحاو ةدع مهل اهدعأ د ةشئاع لوق لمت نکل « نينس نامت نم وحنب همدقم نع
 ااو هيفو . «ةدحأو ةبص كن بصأ نأ » هيل ىذلا بابلا ف ةرمع قيرط ىف اهلوق هد ورو « دعلا ةقيقح
 عيبلا ف طورشلا م نأو ء الثم هبي الو هريغل هعيشيال نأ طرشب عبا فال قتعلا طرش ىلع عيبلا
 نآل « هيلع لح دق محي ءادأ نع ازجاع نكي مل ناو ىضد اذإ بتاكملا عيب ذاوج هيفو . عيبلا رضي الو لطبي ال ام
 ةاجانم زاوج هنفو . هيلي ىذلا بايلا ىف كلذ طسب قاسو ظ ب ینا اباصفتسا الو ترجع اهنإ لقت ملة ريد
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 لأس كلذ نع لاؤسلا ىضتقي لاحلا دهاش ىأر اذا لجرلا نأو ٠ نمؤي نع ىجانملا ناك اذإ ارس امجوز نود ةأزملا

 مكح هنم ذخؤيو « ةمأ تناك ولو ةأرملا بخ لوبق هيفو . ديشيو هتجوزل محي نأ رک احلل ساب ال هنأو , ناغأو

 ٠ قالطب سيل جوزلا تاذ ةمآلا عيب نأو « قتملا مزلتسيال ءادآلا ليت هباتكلا دقع نأ ةيفو . ىلوألا قيرطب دبملا

 ‹«طرش ةئام» هلوقا طورشلا ددمت زاوجو « ابف مايقلاو ؛ ابف دعب امأ لوقو « ءانثلاو دحلاب ةيطخلا ىف ةءادبلا هفو

 نكي مل اذإ مالكلا ف عجسلا ىف ةهاركال نأ هيفو . قتعلل هبتاكم عاب اذإ هنع طقاس ديسلا هب أ ىذلا ءاتيالا نأو

 ةمبملا رومألا ربظي ناك إب هنأ هيفر . ديبعلاو رارحالا اهيف قراف ةلاح بناكسلل نأ هيفو . افلكتم الو دصق نع

لق كلذ عم ىعاربو < اهتعاشإل ربنملا ىلع اب بطخيو اهنلعيو لا رومأ نم
 ةريرب باحصأ نيمي مل هنأل « هباحصأ بو

وصلا ىف مهريغو نيروكذدل ماع عرش رب رقت كلذ نم ذخؤي هنالو « لاجر لابام » لاق لب
 اذهو . اهريغو ةروكذا| ةر

 فيرعتل عئاقولا ةياكح هيفو . اهنيع كلذلف ةمطافب ةصاخ تناك امناف لبج ىبأ تنب هتبطخ ىف ىلع ةصق تالخم

 السا مو « اهجوز نذإ ريغب احلام ىف ةديشرلا ةأرملا فرصت زاوجو « هديسل ال هل بناكملا باستكا نأو , ماكحالا

 ةشئاع نآل اهلثم نم" نم شك أب اهئارش ىف بغارلل ةملسلا ءارش زاوجو ‹ كلذك ءارشلاو عيبلا مآ ىف بناجألا

 دنع هل لام ال نم ةنادتسا زاوج هيفو . ةئيسنلاو دقنلا نيب ةمسقلا فالتحخا عم دقنلا ةيج ىلع ةئيسن ررقام تلذب

و « هجو ةئام وحن اه وغاب ىح ةريرب ثيدح ىف هوجولا جييرخت ىف سانلا رثكأ : لاطب نبا لاق . همأا هتجاح
 ىت آ

 نم امبف ارثكأ نبريبكنيفينصت ريرج نباو ةمزخ نبأ هيف فدص : ىوونلا لاتو . حاكسنلا باتك ىف اهنم ريثكلا

 نف ري رج نبا مالك ىلع تفقوو « ةزخ نبا فيلصت ىلع فأ ملو : تلق . ءايشأ اركذف ابنم دئاوفلا طابنتسا

 ةربرب ثيدح نم دئاوفلا نرخ اتما ضعب غلب دقو . ىلاعت هللا نوعب رسينام هنم تصخلو « راثآلا بيذهت » هباتك

ثيدح ىلع مالكلا ىف فنص ىذال كلذ ريظن حقو اک « فالكم دعبتسم اهرثكأ ةئامعب رأ ىلإ
 غلبأ ناضمر ىف عماجلا 

 ةدئافو ةدئاف فلأ هب

 ءىش هيلع بأ دبع وه : ةشئاع تلاقو . ىضَر اذإ بااكلا عيب صاب -

 یش هيلع ا نإو تام نإو شاع نإ دبع وه : مع هنءا لاقو . مرو هيلع قيام : تبا ن ديز لاقو

otنج را دبع تنب و نع ديمس نب "ی نع الام انربخأ لوب نب هللا 427 00 ™~  

 كتم مل بصأ نأ كلعأ بحأ نا : اهل تاانق ءاهنع هللا يضر نيدمؤلا (مأ ةشئاع نيعتسا تءاج ةريرب نا »

 كلام لاق . انا ءال ولا نوكي نأ "الا ءال : اولاقف اهلهأل "كلذ ةر ترك ذف , تلف كقتعأو ةدحاو بص

 ءال ولا اعف « اهمقتعأو اراشا : لاقت 2 لل لوقا كلو توك ةثئاع ترا ةر "تعزف : ىج لاق

 « قتعأ نا
 اذهو «ىضر اذإ » هلوةل حص لوآلاو « ةبناكملا ' ىلمتدملاو ىخرسلا ةياور ىف ( بتاكملا عیب باب) هلو

 ةعيبرو دمحأ لوق وهو « هسفن زجعي مل ولو كلذب ىضر اذإ بتاكملا عيب ةلأسم ىف لارقالا دسحأآل هلم رابشغا
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 ليصافت لعام ريغو رذنملا نباو جيرج نبا هراتخاو ‹ كلامو ىفاثلا ىلوق دحأو رو ىبأو ثمللاو یعازوالاو

 تزجع الاب ةريرب ةصق نع اوباجأو « ةيكلاملا ضعب و نيل وقلا حصأ ىف ىعفاشلاو ةفينح وبأ هعنمو « كلذ ىف

 زاوحي لوقلا عم امس الو « زجعلا مزاتسام اهتناعتسا ف سیلو ؛ كلذ ىف ةشئاع ةريرب ةناعتساب اولدتساو « اهسفن

 ءادأ نع تزجع اهنأ ةريرب ثيدح قرط نم ءىش ىف سيل : بلا دبع نبا لاق . هل ةفرح الو هدنع لام ال نم ةباتك

 « كلذ نم ءىش نع اهل ب ىنلا لاصفتسا هقرط نم ءىش ىف درب لو « .ىش اهيلع لح دق هناب تريخأ الو ؛ مجنلا

 كلذلو , دعب دقملا عقي ملو ردقلا اذه ىلع مبعم تقفتاو مهتدوار هانعم : لاقف « لهآ تبتاك» اهلوق لوأ نم مهنمو

 زاوجلا ىوقيو . ىطرقلا هلاق ثيدحلا قابس رهاظ فالخ وهو « اقلطم بتاكملا عب ىلع هيف ةجح الف « تعبب

 الف رادلا تلخد نإ رح تنأ لاق ول اي ؛ موجنلا عيمج ءادأ دعب الإ قتمي ال نأ بجيف ةفصب قتع ةباتكلا نأ اضيأ

 ةريروب ةباتتك ةشئاع هترتشا ىذلا نأ معز نم ةيكلاملا نمو . اهو خد لبق هعيب هديسلو « الو خد مام دعب الإ قتعي

 نيلوقلا حصأ ىلع حص قتلا طرشب عيبلا عقو اذإو « قتعلا طرشب ةريرب اوعاب م] ليقو « هدر مدت دقو اهتبقرال

 : تہ اث نب ديز لاقو . ءىث هيلع قب ام دبع وه : ةشلاع تااقو) لوف . لطبي ةيفنحلا نعو « ةيكلاملاو ةيعفاشلا دنع

 | ىبأ نبا هلصوف ةشلاع لوق امأ (ءیش هيلع قیام ىنج ناو تام نو شاع نإ دبعوه :رمع نبا لاتو . مرد هيلع قيام

 : كمل اقف « فوص تعفرف ةشئاع ىلع تنذاتسا » لاق راسي نب ناماس نع نومسم نب ورمع قيرط نم دعس نباو ةبيش

 دبع كناف « لدا : تلاق . اريسي انيشال] معن : تلق ؟ كتب اتك نم كيلع قبام تبدأ تل اقف . نابلس تلقف ؟ نايلس

 لاق هنأ نييرضنلا لوم وه ملاس نع ريشب نب نارمع نع بئذ ىبأ نبا قی رط نم ىواحطلا یورو « ءیش كيلع قیام

 ديز لوق امأو « ءىش كيلع قبام دبع كنإ : تلاقف « تبقاك ل اقف ؟ كلام تلاقف « ىنم نيبجتحتسالا كارأ ام: ةشئاعل

 وه بناکملا ىف لاق تب اث نب ديز نأ د دهاجم نع حبجت ىنأ نبأ قيرط نم روصنم نب دیمسو یمفاشلا هلص وف تباث نا

 ره : بتاكملا ىف لوقي ناک ربع نب هللا دبع نأ » عفان نع كلام هلصوف رمع نبا لوق امأو « مرد هيلع قيام دبع

 دبع بتاكملاو لاق رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع قيرط نم ةييش ىبأ نبا هلصوو « ءیش هيلع قيام دبع

 هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع قيرط نم ىتاسنلاو دراد وبأ هجرخأ اعوفرم كلذ ىور دقو « مرد هيلع قيام

ثيدح ءانثآ ىف وربع نب هللا دبع نع رخآ هجو نم نابح نبا هجرخأو « کاج ا هحصصو
 هديؤيو « روپا لوق وهو « 

 ءائيش اهنم تدأ نكت مل اهنأ ان ررق دقف ائيش اهتباتك نم تدأ ةريرب تناكول هنم ةلالدلا متت امتإ نكل « ةريرب ةصق

 نبا نعو « ىدأ ام ردقب هلم قلعي » هنعو « مرغ وف رطشلا ىدأ اذا , ىلع نمف : فلسلا نع فالخ هيف ناكو

 یورو « قتع هتباتك عاب رأ ةثالث ىدأ اذا » ءاطع نعو « قتع ةثاملا ىدأف ةثام هتميقو نيتئام ىلع هبناک ول « دوعسم

 هلاسرإ ىف فلتخا نكل « تاقث هدانسا لاجرو « ىذأ ام ردقب هنم قتعي بئتاكملا » اعوفرم سابع نبا نع ىاسنلا

 ناک ولو « تيتاك نأ دعب تعبي ةريرب نأ هنم ةلالدلا هجوو « ىوقأ وهو ةشئاع ثيدح روبجلا ةجحو « هلصوو

 ةرمع نع ديعس نب ىج ةياور نم ةريرب ةصق فنصملا قاس مث . ايب عنتمال ًارح ةباتكللا سفنب ريصي بناكملا

 « كلذ ىف كلام نع ةاورلا فلتخت ملو « لاسرالا هقايس ةروصو « ةشئاع نيعتسن تءاج ةريرب نأ د نحرلا دبع تنب

 ةرمع نع كاذه ةياور ىفو : ةشئاع نع ةريع نع ديعس نب يڪ نع رخآ هجو نم دجاسملا باوبأ ىف مدقت نكل

 نأ الإ د هلوقو . كلذك كلام نع فرطم قيرط نم ةمزخ نبا هلصو دقو « لوصوم هنأ ربظف  ةثئاع تمم د
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 «ديعس نبا وه « ىحي لاق كلام لاق » هل وقو . ‹كؤالو نوكي نأ الإ » ىنبمشكلا ةباور ىف « انل ءالولا نوكسي
 . روكذملا دانسالاب لوصوم وهو

 كلذل مارتشاف « ىنّدتعَأو ینرتشا تاک لا لاق اذإ باپ - ه
 ةشئاع ىلع تلخد » لاق نأ ىبأ قدح لاق نا ”نب دحاولا دبع انن اح مي وأ او - ٥

 ء ورع ىبأ نبأ نم ىنوعاب مهنأو ؛ ةمونب ىرَوو تامو به ىبأ ن بەل الغ تنك : تلقف امنع هللا ىضر / 5 3 -ٍ 5 2 5 1 55 ص .
 ت

 :تلاق «معن تلاق٠ ىنيقتعأف ىنيرتشا : تلاقف ةبتاكم ىهو ةريرب تاخد : تلاف. عال ولا بع ونب طرتشاو 2 هلا ل 2 0 e i 2) .٠

 ةشئامل ركذف  هَنلب وأ - تلي ُئنلا كلاذب عمسف . كاذب ىل ةجاحال : تلاقف « ىنالَو اوطرتشي یت ىنوموببال
 ' ءامقعأف ”ةشئاع اهم رتشاف ء اوءاشام اوط رتشيت مهنعّو اهقتعأو اهيرّتشا : لاقف ام تلاقام ”ةشلاع تّركذف

 < طرش ةئام اوطرتشا نإ و « قتعأ نمل ءالولا : ةي ىنلا لاقف ءءالولا اهلهأ طرتشاو
 ىثبحلا نبأ وه ( هيبأ نع) هلق . زاج ىأ ( كلذل ءارتشاف ىنقتعأو ىنرتشا بن اكمل ا لاق اذا باب ) هلق

 ابلكو « راج رع ناثيدحو ةشئاع نع نارخآو اذه : ثيداحأ ةسخ ىوس ىداخبلا ىف دحاولا دبع دلاول سيل و ‹ نيعباتلا نم امهالكو « نالقسع ليزن ىكملا ىثبحلا ليان نب نمبأ ريغ وهو  دحاولا دبع دلاو ةنيدملا ليزا ىلا
 لضفلا دلاو ةبتع نب سايعلا ةيتعدالوأ نم فرعأ (هونبىنثددو) لق . دحاولا دبع هدلو ريغ هنع وري ملو « ةعباتم
 خیرات » ىف روكذملا دمحأ دلاو ةبتع نب ماشهو , ةكم باتنك , ىف ىبك امنا هركذ ةبتع نب شارخ ابأو . روهشملا رعاشلا
 لع ةلالد اذه ىف (اهتقتعأف ةعئئاع اهتريشاف « اوءاشام اوطرتشي مهيعدو اهقتعأف اهيرتشا) هيف هلوق . «ىدزحتا هللا دبع نب رمع نبا ١ ىنيسشكلا داز « وربع ىبأ نب هللا دبع نم » ىنبمشكلاو ىنسنلا ةياود ىف ( ورم أ نبا نم ) هلق . ارفاك تام هناف ريغصتلاب ةبيتع هيخأ نود ةبح هل بحل ىلأ نب ةبتعو ؛ بسلا ىف ريبزلا باتكىف اركذ مهل دأ لو « اضيأ ىبكافلا دنع روكذملا ديزي نب دمع نب نحرلا دبع دج ةبتع نب ديزيو « نارع ىبأ نبا نع « ركاسع نبا
 مهنم ترتشا ةشئاع نأ معز نم ىلع در هيفو . اهل ةشئاع عايتباي خسفن | امااوم امل دقع ناک یذلا ةباتنكسلا دقع نأ
 فالتخا ركذ مدقت دقو « قحسإو دحأ لات هبو ؛ قتملل الإ عاببال بتاكسا نأ ىلع ىعازوألا هب لدتساو ٤ ءالولا
 لعأ هللأو <« ابرق كلذ ىف ءاللعلا

 رشع ثالث اهثم قلمملا « اثيدح نيتسو ةتس ىلع بناكملا نم هب لصقا امو قتعلا باك لمتشا : ( ةعاخ )
 ىلع لسم هقفاو ٠ اثيدح رشع ةعبس صلاخلاو اثيدح نوعبرأو ةعست ىنعم ايفو هيف اهنم رركملا ٠ ةلوصوم ةيقبلاو
 لعأ هقاو . راثآ ةعبس نيعباتلا و ةباحصلا نع راثالا نم هيفو . « ديس نم » ثيدحو « سابملا ةمق ىف سنأ ثيدحو « هدبع قتع ىف ةريره ىبأ ثيدح : ةثالث ىوس اهحيرخت



 MS ل م ر سلا
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 اهيلع ضير حتلاو < اهلضفو 5 ةببلأ باتتك - هأ

 ٠ يضر ةربره ىبأ نع رب ن 'ىريقلا 0 بذ ىبأ "نا انث"دح لع 8 ا اشو - ۹
 « ةاش س رف ولو امرا ةراج “نر ال « تامل ءاسناي » لاق يَ یبا نع هنع هلا ہہ

 [ ٩۰۱۷ : ىف هفرط _ ثيدحلا ]

 نامور نب ديزي نع وبا نع مزاح ىبأ نبا اتد هيمي والا هللا دبع نب زيزملا "دبع اشم - ۷
 «لالملا مث لالا ىلإ ب ذآ اڪ 'نإ « ىتخأ ناو ورمل تلاق اهنأ اهنع هللا ضر ةشئاع نع ور

 : تلاق ؟ كش ناك ام ,”ةلاخاي : تلتف . ران يم ہللا رلوسر تايأ ىف 'تتدقرأ امو « نبرهش ىف لأ ةئالث
 ””نوحتمت اوناكو « حان مل "تناك راصنألا نم ناريج ل را لوسرا ناکد ق هنأ "الإ . ءاملاو علا ناذوسألا
 ظ «انيقيف مهن ابلأ نو هلي رفا لوسر

 [ ٦60۹ , 5688 : ىف هاقرط "30 ثيدمحلا ]
 نباو ىنممشكلل الإ ؛ عيمجأل اذك ( اباع ضيرحتلاو اهلضفو ةبملا باك - مبحرلا نمحرلا هللا مس ) هلق

 . ةثالثلا عاونالاب اضيأ نوكت ىهو ةيصولا جرخأ ةايحلاب امصخ نمو ٠ هل بوهوملا هب مركيام مو ةيدهلاو . ةرخآلا باوث بلط هب ضحمتيام ةبه ىهو ةقدصلاو « هيلع وه نم نيدلا ةبه وهو « ءاربإلا عا ونأ ىلع معألا ينمملاب قلطت ةدحوملا ءابلا فيفختو ءاحلا ركب ةبهلاو . ةلمسبلا ىنسنلا رخأو . « اهيلع » لدب « ابف د الاقف هيوبش
 اک ( ةريره نأ نع هيبأ نع ىرملا نع ) هلو : ايادملا امف لخدأ هال معألا ىنعملا ىلع لوم فنصملا حينصو <« ضوع الب كلم امنا ةبملا فرع نم لوق قبطني هيلعو ؛ لدب هل دصقي الام ىلع صخألا ىنعملاب ةبملا قلطتو
 ميك برملا يهاربا نع ةناوع وب أو « یضاقلا ليعامسا قبرط نم ميعن وب أو « يع نب دم نع ىليعامسالا هج 2 اذكو . هتايثإ باوصلاو « ىنسناا ةياور ىف هلع ببضو « ةع. ركو ليصألا ةياور نم ءهيبأ نعد طقسو شک الا
 : بدآلا باتك ف أيس اک ديعس نع ثللا هارد كلذكو : كلذك بئذوأ نبأ نع مولك مدآ نع «درغملا بدآلاو ف ىراخخبلاهجرخأو « ىليعامسالا دنع كرابملا نب ورمع نب نامثعو ةيابش قي رط نمو . هيف ىداخبلا خيب ىلع نب مصاع نع
 ةيدهلا ناف اوداهت» ل وأ ىف دازو « هيبأ نع , لقي مل ةرب ره ىبأ نع ديعسٴنعرشعم بأ قرط نم ىذ.هرتلا هجرخأو
 هيف لقي مل ثيح هيف أطخأ هنإ قرطلا لاتو . فعضي رشعم وبأو « بيرغ لاقو' ؛ ثيدحلا « ردصلا رحو'بهذت
 ري هلا لوسر تعم و سمع نب نامثع ةياود ف ( لَو ىنلا نع ) هلق ٠ لعأ فاو لذا مهتياورفّؤطبضأو ظفحأ « هيب نع هيف داز نم معن ار بأ هجرخأو « ديعس نع نالجعأ نب درگ هعب أت دقو لاق اذك « هيبأ نع »
 ىهو « ةفاضإلا ىلع تايلسملا رجو ءاسنلا بصن ربشألا ؟مصآلا : ضايع لاق ( تاملسملا ءاسناب ) هلوق . . لوي
 ند رصبلا دنع و « هرغاظ ىلع نييف وكلا دلوع وهو < عماجلا دج هتف ىلا ءىثلا ةفاضإ نم ةقراشملا ةباود
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 : هريغو ىليجلا لاقو . افوذح هيف نوردقي
حيو « درفم ىدانم هنأ ىلع ةزمحلا عقرب ءاج

 فص عقرلا تاللسملا ىف زو

تالسملا ءاسنلا اميأ اي ىنعم ىلع ظفللا لع
 ىودو « بصنلا ةمالع ءاتلا ةرسكو « عضوملا ىلع ةفص بصنلاو « 

ركر فاضم ىدانم هنأ ىلع ةزمملا بصنب
م ملوقك ةفاضالاب ضفغال ءان ة

يف فيضأ ام وهو « عماجلا دجس
 ه

لا ءاسناي وحن هماقم هتفص ةماتإو فوصوملا فدذح ىلع هنولوأتي نوبرصبلاف ظفللا ىف ةفصلا ىلا فوصوملا
 سفنأ

 لاجر ءالؤم لاقي اک تاللا تالضاف أي هريدقت ليقو « تارفاكلا ال ىأ تانم رملا فئارطلا ءاسناب وأ تاللا

 نبا لاقو . ةرياغملا ىف ظافلألا فالتخاب ن وفتاكيو هيف فذح ال نأ نوعدي نويفوكلاو ؛ مهلضافأ ىأ موقلا

 تاريخاي ىنعملاف : نمل حدملا ىنعم ىلع ةفاضإلا تحصف نهاع هئادنب ليقأف نمئايعأب ءاسن بطاخ هنأ هبجوت : ديشر

بيجأو « كلا ف نبكراشي نهريغ نال هب نوصصخ مل هن أب بقعتو « موقلا لاجر لاقي اک تانمؤلا
 نهنكداش نهنأب 

 ىم الف ةغللا امتدعاسو القت تعح دق اهنأب ديلا نبا هدرو « ةفاضإلا ةءاور ربلا دبع نبا رکناو « قاحلإلا قيرطب

 لاق هنأك فوذع ءىثشل اتعن لم نأ وهو ديعب ريدقت ىلع تابلسملا ءاسفاي جي رخت نكمي : لاطب نبا لاقو . راكنالل

 بطاخ اما لي وهو لاجرال احدم ديصي هنأ هدعب هجوو « لاجرلا سفئالاب دارملاو « تاءلسملا سفنالا ءاسناي

هبقعتو . كلذ ىف لاطأو « اعم ءاسنلاو لاج رلاس ضن الاب دارب نأ الإ لاق .  اسنلا
 ثيدح نم ىاربطلا هاور دقو . ريالا نبا 

 فوذح قلعتملاو « ةراجل م رذ ىباآلو , رثكايإ اذك (اهتراجل ةراج) هلق . ثيدحلا ءنينمؤملا ءاسناي د ظفلب ةشئاع

رسكب ( نسرف ) لوق . ةادبم ةيده هريدقت
ون هرخآو ةنكاس ءار امني ةلمهملاو ءافلا 

 وهد ؛ محللا ليلق مظع وه ن

 ءادهإ ىف ةغلابلا ىلا كلذب ريشأو « ةيلصأ لمقو ةدئاز هنون و ؛ ازاجب ةاشلآ ىلع قلطي و « سرفلل رفاحلا عضوم ريعبل

 دوجرملا اهتراجل ةيدملا نم ةراج عنمال ىأ هثادهإب ةداعلا رج مل هنا نسرفلا ةقيقح ىلا ال هلوبقو ريسيلا .ىشلا

ناو رسبت ام اهل دوج نأ ىغبني لب هلالقتسال اهدنع
ىلع نسرفلا ركذو « مدعلا نم ريخ وبف اليلق ناک 

 « ةثلاجما ليبس 

 كلذ نم معالا ىلع هلمحو « اليلق ناك ولو ابللا ىدييام رقتحتال امئأو اهلا ىدبللل عقو امنإ ىبتلا نوكي نأ لمتحيو

ينمؤملا ءاسناي » روكذملا ةشئاع ثيدح ىفو . ىلوأ
 ىو « نئاغضلا بهذيو ةدوملا تبني هناف « ةاش نسرف ولو أوداهت ن

يلا لصاوت اذإو « تقو لك يتبال دق ريثكلا نآل ريسيلاب ولو ىداهلا ىلع ضحلا ثيدحلا
 هيفو . اريثك راص ريس

ق . فلكتلا طاقساو ةدوملا بايحتسا
ذيزعلا دبع وه ( مزاح ىبأ نبا ) هلو

ءارلا مضب ( نامدد نب ديدي ) هلوق . 
 » 

يعب الا نم ةنالث هيفو , نويندم مهلك دانسالا لاجدو
هلق ٠ دانيد نب ةلاس وهو مزاح وبآ ملوأ قن ىف ن

 نبا ) 

با اي هللاو د ذيزعلا دبع نع ىح نب يحب نعاسم ةءاور ىف عقوو « ةفوذحم ءادنلا ةادأو ءادنلا ىلع بصنلاب (ىتخأ
 ن

لا تلخد اذهلو رت اهريمضو ةليقثلا نم ةففخلا ىه (رظننل انكنا) هلوق . « ىتخأ
 ( ةلهأ ةثالث) هلوق . ربخلا ىف مال

لالم ا ةيؤر رابتعاب وه ( نيرهش ىف ) هلوق . بضنلاو رجلا ةثالث ىف زوم
 ربشلا لوأ ىف اناث تود مث رجلا لوأ 

وي نوّس ةدملاف ثلاثلا ريشلا لوأ ىف الاث هتي ود مث ىفاثلا
ماشه قيرط نم قاقرلا ىف ىتآ سو , ةلهأ ةثالث ىترملاو ام

 

نأي ناكد ظفلب هببأ نع ةورع نبا
ىو ءاراث هيف دقو ام رشا انيلع ى

 ةدايز هذه نامور نب ديزي ةيأآور 
 الو هيلع

دمع لآ ىلع ىنأي ناك دقل د ظفلب ةشئاع نع ةيلس ىبأ قيرط نم هجام نبا هجرخأ دقو « امهنيب ةافانم
 ىريام رہشلا 

 .ايلا ديدشتب ىوونلا هطبضو « ةشيع هللا هشاعأ لاقي هلوأ مضب ( مشيميام ) لوق . «ناحدلا هتويب نم تيب ىف

سب « کسینغیام » خسنلا ضعب ىفو « ةيناتحبتلا
 ىنأ ةياود ىفو ‹ ةنك اس ةيناتحن مث ةرو كم نون اهدعب ةمجعملا نوک



 ۱۹۹ ۲۵۹۸ ۲۵۹۹ ثيدحلا

 ؛ هل نول ال ءاملاف الاو بيلغتلا ىلع وه ( ءاملاو رةلا نادوسالا ) هلوق . « كمامط ناك اف تلق » ةشئام رع ةبلس

 « حلا د بحاص معزو « ةنيدملا رمت بلاغ هنآل دوسأ رفلا ىلع تقلطأ امّإو « ءاملاو نالا ناضيبالا اولاق كلذاو

 لدتساو « ليالاو ةرحلا تدارأ امألو جردم .املاو رةلاب نيدوسألا ريسفت نأ نيرخأتملا حارشلا ضمب هاضتراو

 مهلا فصو ىف تغلاب اهتأكو < قيضلاب مهفصو ىضتقي اهق اسمو « ةعسل اب مهفصو ىضتقي ءاملاو رّملا دوجو نأب
 راشأ دقو « مهوتلاب تبثيال جاردإلاو « لئاطب سيا هاعدا امو . ها ةرحلاو ليللا الا مدنع نكي مل هنا ىتح ةدشلاب
 الا تدرأ ام : لاقف ء كلذب اوضرف نادوسالا الإ ىدنعام : مهل لاقو' امرق امد مهضعب نأ كلذ ىف هدنةسم نأ ىلإ
 « كلذب مه زملأف مهعم حزملا وه دارأو « لصألا وهو ءاملاو رقلا اومبف مرقلا نآل هيلع ةجح اذهو . ليللاو ةرحلا
 دحج نم الاح قيضأ رملا الإ دحيال نمو « ىسن شیملا مأ نأ كشالو , روكذملا ريسفتلاب رابخآلا ترهاظت دقو
 تدارأ ىذلا وهو « سحلا هعقديال مآ اذهو ء الثم محللا دم م الا قيضأ نيخلا الإ دحي مل نمو « الثم زيخلا
 ىف حرصأ وهو « .املاو رآلا الا وه امو » ظفلب اع هبأ نع ةورع نع ماشه قيرط نم قاقرلا ىف قأيسو ؛ ةشئاع
 دبع نع حابصلا نب دمع قيرط نم ليعامسالا داز ميجلا رسكب ( ناريج ) هلوق ٠ جاددالا ىلع للا لبقيال دوصقملا

 . مهئامسأ ىلإ ةراشإلا باوبأ ةتس دعب ىف ا يسسو + قدص ناريج د ةلسوأ ةياور ىفو « اوناكناريجلا معن م زيزملا
 لاقيال : لاقيو ةاشلا وأ ةقانلا ةمطع اباصأو « ىثممو اظفل ةيطعك ىهو ةحينم عج ةلمهمو نونب ( حئانم ) هلوق

 ةقانلا كتحنم نولوقي : هريسغو ىبرحلا ميهاربا لاق « ءاوس نسرفلا ىف مدقت اكةاشلل راعتساو ةقانلل الإ ةحينم

 ىأيو « ةبقرلا ةبه ىلع ةحينملا قلطت دقو « عفانم ةبه كلذ لكو دبعلا كتمدخأو رادلا كترمعأو ةلخنلا كترعأو
 . ةحنم هل امن ولع ىأ هثلاث رسكو هلو مض زوحيو « هئااثو هلوأ حتفب « نوحنمي » هلوقو . باوبأ دعب كلذل ديم
 ىف ايندلا نم للقتلا نم ةباحصلا هيف ناكام ثيدحلا اذه فو « هئم انيقسيف » ىليعامسالا ةياور ىف ( هانيقسدف ) هلوق
 ناكام ءرملا ركذ زاوج هيفو . ىدا ىف امف كارتشالاو « مدع دجاولا راثيإو « دهزلا لذ هذ و .رمآلا لوأ

 هريغ هب ىسأتيل و همعنب اريكذت هيلع هللا عسوي نأ دعب قيضلا نم هيف

 ةبللا نم ليلقلا صاب - ۲
 ةرب ره ىلأ نع مزاح ىبأ نع نامل نع ةبعش نع ئذع ىبأ نا ان“ دح راقب 7 د اشو - ۸

 وأ حارذ ىلإ ىدهأ ولو «تبَجَأل معارك وأ عارف ىلا ”تدعد ول » لاق هب ىلا نع هنع هلا ضر
 « تبقا عارک

 [ ١۱۷۸ : ىف هفرط _ ۲۰۹۸ ثيدحلا ]

 ىف هحرش یتآیسو « عارك وأ عارذ ىلا تيعد ول » ةريره ىبأ ثيدح هيف ركذ ( ةبملا نم ليلقلا باب ) هلوق
 هاعد نم بيجي ناك اذإ هلال ‹ ىلوآألا قيرطب ةمجرتال هتبس انمو « ىلاعت هللا ءاش نإ حاكسنلا باتك نم « ةيلولا باي ه

 ناكم مسا وه ليقو « بعكسلا نودام ةيادلا نم عاركلاد . ىلوأ ها هرضخأ نم هليقي نلف ريسدلا ردقلا كلذ ىلع

 مکح مأ ثبدح نم فاربطللاو « تلبقل عارك ىلا ىدهأ ول » ظفلب ىذمرتلا دنع سنأ ثيدح هدريو « تبش الو

 صخو . ثيدحلا  تلبقل عارك ىلإ ىدهأ ول « هحبقأ ام : لاق ؟ فلظلا در هركست هللا لوسر اي يلق ه ةيعارخلا



 .ةبهلا باتك ه١ ٠

 ؛ هل ةميفال عاركلاو اهريغ نم هيلا بحأ تناك ع ارذلا نال « ريطخلاو ريقحلا نيب عمجيل ركذلاب عاركلاو عارنلا
 وه مزاح وبأو « شرعألا نارهم نبا وه « نايلس نع هانه هلوقو « اعارذ كنم بلطي اعارك دبعلا طعأ » لثملا فو
 مالسلاو ةالصلا هياء راشأ : لاطب نبا لاق « هلبق بابلا ف روكذملا ةباس مزاح ىبأ نم ركأ وهو « ةزع ىلوم ناملس
 ىلع ضل ؛ ءىثلا راقتحال ةيدهلا نم ثءابلا عنتمي الل تلق ولو ةيدملا لوبق ىلع ضحلا ىلا نسرفلاو عاركلاب
 فلأتلا نم هيف امل كلذ

 ائيش هباحأ نم بوسا نت پاپ - ؟

 « اس کم یل اوبريذا » إب ىنلا لاق ديعس وبأ لاقو

 "نا » هنع لا ضر رله نع مزاح وبأ ىنثادح لاق نا وبأ انث دح رم ىبأ نبا اشم - ۹
 « ريدا داوعأ ان ل كدب ىرم : : اهل لاق “رام مالغ اه ناكو ”نيرجاوملا "نم ةأرما ىلا ”لسرأ هيلي ىلا

 . ماض دق نإ : ب ئونلا ىلإ تلسرأ ءاضفاملف . ربت هل عصف « وافرطلا نم ١ قف بكف ءاهدبم "تأ

 « نورت ”ثيح هءض وذ هب ُئذلا كي هب يلسرأ : لاق

 ىلأ نب ملا دبع نع مزاح یا نع ررفعج 6 "دم ىنثكدح لاق للا دبع نب زيزعلا E اشو - هم.

 ىف يلزم ىف هيي ئنلا باحسأ نو لاجر مم اسلاج موب تنك » لاق هنع هللا ىضر هيبأ نع ىَلَسلا دا
 ايفو ارا اورّصبأف « مرحب ريغ انأو ومر ”موّقلاو - انمامأ ”لزان هل هلا لورو - ةكم _قيرط
 سآرلا ىلا ”تمقف « ةن'صبأف تفتلاف « رعبا ىنأ ول اوبحأو وب ىونْؤؤي لف - یل فغا لوم ااو

 شاو ال : اول ؛ ماو طوسلا ینولوان : مل تاقف « حمراو ا نا ت سنو ؛ "تيكر «مث تج رسأف

 ب تاج م 208ثرقتف راجلا لع تذادشف تیک مل ءامهم ذخأف تلف « تضف « ءىثب هيلع كديمنال
 ن دا حاضر و ایا ش مهما "م . واک أب هيف اومق وف « تام دقو

 اهلك أف داملا هئلؤانف « معن : تقف ؟'ىش هنم کم : لاقف ةكللذ نع كانلاسف « ب وا لوسر انك ردأف
 2 ىنلا نع ةداتق ىبأ نع راسي نب هاطع نع ا نهدي هب یخ . © مع وهو هددت 5

 اذإ كلذ ىف ةهارك ريغب ىأ ؛ زاج ةعفنم وأ انيع ناك ءاوس ىأ ( ايش ةباحعأ نم بهوتسا نم باب ) هلوق
 نم فرط وه ( امهس عم یل اوبرضا ) هلوق < ىردخلا وه ( ديعس وبأ لاتو ) هلق . مهضفنأ بيط معي ناك
 لهسو ؛« فرطم نب دم وه ( ناسغ وبأ انئدح ) هلوق ٠ ةراجالا باتك ىف احورشم هماهتب مدقت دقو ةبقرلا ثيدح
 ىف لقنام قبس دقو « اهمالغ ةعفنم ةأرملا نم هبابدسا هيفو « ةعجلا باتك ىف احورشم ثيدحلا مدقتو « دعس نبأ وه
 ا مدقق اک راجنلا منأ ىف كلذ ليق امنو « مهو وهو انيم ةأرملا مس ١ نأ معرف انه قامركلا برغأو . امهنم لك ةيمست
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 ثيدحلا ۲۵۹۹ - ۲۵۷۱ ۰١

 ايرجابم تفلاح ةيراصنأ نوكت نأ لمتحيو « مو نيرجاملا نم ةأرملا نإ ةياورلا هذه ىف ناسغ ىبأ لوق ناو

 ىلا خسنلا ف ىذلاو « راصنالا نم ةأرما د ظفلب عضوملا اذه ىف لاطب نبا هقاس دقو « سكعلاب وأ هب تجوزتو

 نويئدم هلك دانسالاو ‹ ىسيوالا وه ( هللا دبع ن زب زعلا ديع انثدح ) هلوق . هتفصو ام یراخبلا نم ابلع تفقو

 اوعنتما امو هعر هتلوانم هباعصأ نم ةداتق ىبأ بلط هيفو < جملا بانك ىف احورشم ةداتق ىبأ ثيدح مدقت دقو

 اولك ه هيف داز نم ةياور كانه تركذ دقو « ءىش هنم کەم لد » ب هلرق اضيأ هيفو « نيمرحب اوناكمهتوكل

 هيوار رفعج نب دمع كلذ لاق « لآ نب ديز هب ىنثدخل , هلوقو . ةدايزلا هذه ىلا راشأ فدصملا لعل و « نومعطأو

 یا ركع ةلموم مث ةمجعمب < لمن فصخأو هيف هلوقو . ل عامسا وخأ ريثكىبأ نبا وهو« مزاح ىلأ نع

 « اهدفن ىتح » هلوقو « اعسش اهل لمعأ : لاقف ىدوادلا برغأو . املدبأف تقرخنا تناك ابنأك « اقاط اهل لعجأ

 : لاطب نبا لاق . نيتلا نبا هدرو « فيفختلاو ءافلا ركب یورو « اهلك اراك أ نم غرف ىأ ةحوتفملا ءافلا دي دشتب

 امهريغو ةداتق یبا نم اذكو ديعسس ىلأ نم کلب ىنلا بلط امنلو « هب بيطت هسفن نأ لع اذإ نسح قيدصلا باهيتسا
 وه « ىلسلا ةداتق ىفأ نب هللا دبع » دنسلا ىف هلوقو . كلذ زاوج ىف مهفةوت ىف ىبللا مهتع عفر و هب مهسنؤيل

 مالا رسك لب لاق اك سولو « نحل ماللا رسكب هلاق نم نأ حالصلا نبا ركذو « راصذالا ىف روهشم اذهو ماللا حتفب

 هيلع كلذ ءافخ نم بجعتيو ؛ لصألا ىهو ةفورعم ةغل

 <« ىنقسا : ب ئنلا یل لاق » "لبس لاقو . قشّتسا نم باپ - ع

 دبع نب هلا دبع هما  ةقاوط وبأ ىنثدح لاق لالب نب نابلس انثدح را نب دلاخ شع - ۷۱

 ةاش كل اينا « ىقئتساف هذه انراد ىف هيلي شا لور اننا ف. لوف هما دو (نأ ت لق نزا

 لاق غرف ملف . هني نعولارعأو هاج "معو مرادي نع ركب وبأو « هتيطعأف ءوذ ان رثب هام نم هتبش 2 ایل

 هس ىف ا لاق . اونميف الأ نونمألا نونعألا : لاق "م ٤ ”لضف 'ىبارعألا ىطعأف 6 ركب وبأ اذه : ع

 0 « تارم "ثالث . ةنس ىبف

 ىل لاق لبس لاتو ) هلوق . هنم بولطملا سفن هب بيطت ام كلذ ريغ وأ انبل وأ ءام ( قسئسا نم باب ) هلق

 ¢ اهيلا لسرپ نأ ديسأ ابأ ماف « برملا نم ةا مقلب ىنلل ركذ » هلوأ ثيدح نم فرط وه ( ىنةسا هلي ىنلا

 ىف هحرش قا يسو برشلا ىف نعال ميدقت یف سنا ثيدح ركذ مث . « لبساو انقسا ملثم ىنلا لاقف » هيفو ثيدحلا

 ضرغلا و«. نمحرلا دبع نب هللا دبع هما واولا فيفختو ةلمهملا مضب وهو ةلاوط ىبأ قيرط نم انه هدروأ «؛ةبرشألا

 ةين اثلاو * نونم ألا مدقملا ىأ « رمضم أدتببم ريدقت هيف ( نونميألا نونمألا ) هلوق . « قسةساف » سذأ لوق هنم

 ىذلا هج يلا نم لسم هجرخأ دقو , نمايتلاب سالاو , حاتفتسالا ةغيصب عقو اذك« اونميف الأ » هلوقو. ديك اتل
 ةنس ىهف و سذأ لوق ركذ اك تارم ثالث ةظفللا ركذ « نونم ألا » اضيأ ةئلاثلا ىف لاق هنأ الإ ىراخبلا هنم هجرخأ

 تفصو ايالا خسنلا نم ءىش ىف هرأ ملو ؛ هتخسن ىف كلذك عقو هنأك نيتلا نبا حرش كلذ ىلعو « « رارم ثالث

 لوعفملا فذ> نم دافي و « هب سالا حيردب كلذ لك أ هتداعاب هدكأ مث مدعي نعالا نأ نيب امل هنأ هج وت و ' الوأ

 قرلبلا حف م م ج ٣٣ م



 ةيبلا باتك - ه١ ا اا

 درفت لالب نب نابلس نأ ىلإ ىليعامسالا راشأو « هلك هن أش ىف نميتلا هبجمي ناك» ةعئاع لوقل ءايشالا عيمج ىف ميمعتلا

 مومذملا لاؤسلا نم كلذ دعي. الو هب ةبيط هنم بولطملا

 ديصلا دّضَع ةداتق ىبأ نم ب وبلا لبقو . ديصلا ةيدح لوب باپ - ه

 ضر سنأ نع كلام نب سنأ نب رديز نب م.اشه نع ”ةبمش انئادح برح نب "نابلس ارزو - 607
 احح ذف ةحلط ابأ اهم تينأف « امت ذخأف اهُمكرْذأف «اوبدلف موقلا ىمّسف « وذا روظلا رع ابن رأ انْجقنأ » لاق هنع هلا

 : لاق ؟ هنم لك أو : "تلق . ”هليبقف هيف “شال اهيل : لاق امن وأ  اهكرتوب هِي ہا رلوسر ىلا ثعبو

 « هليق : دمي لاق مل . هنم لكأو

 [هم+م « ۵٤۸۹ ىف هافرط _ ۲۵۷۲ ثيدحلا]

 « باب لبق كلذ ىف هثيدح مدقت ( ذيصلا دضع ةداتق ىبأ نم مب ىنلا لبقو ‹ ديصلا ةيده لوبق باب ) لۇق

 عقوو . اوبعت ىأ ةدحوملاو ةمجعملاب ( اوبغلف ) هلوقو . انرثأ ىأ مجلاو ءافلاب ءانجفنأ ١ سنأ ثيدح ىف هلوقو

 اوبخل !وطيض : لاقو نيتلا نبا هيقعت و ٠ اوثطع هائعم : لاف . ىدوادلا یاو ىنممشكلا ةياور ىف كلذك

 داو نارهظا سو . متابذلاو ديصلا باتكح ىف ىلاعت هللا ءاش نا هحرش ىتأيسو « فرعأ حتفلاو نينلا رسكب
 نبا عزو . لايمأ ةسمخ ىلع ةكم نم هنأ ىدقاولا ركذ دقو « ةنيدملا ةمج ىلا ةكم نم لايمأ ةن ىلع فورعم
 راكناو طلغ لوالاو : ىووالا لاق « ىركسبلا مزج هبو رشع ةتس ليقو « اليم نيرشعو ادحأ اما نأ حاضو

 لوقو : تأق . ءس نطب ةماعلا لوقتو « ىداولا مسا نارهظلاو « هاهو عدزو لخت تاذ ةيرق سو . سوسحللل

 ىلا ريشي « هيف كشال اذل د هلوقو « سنأ ةدلاو ميلس مأ جوز وه ةحلط وبأو . لعأ هللاو دمتعملا وه ىركسبلا

 نيذخفلا ىف كدي ناك وأ « ءاوسلا ىلع سيل « امكرو وأ اه.ذخم , هلوق ىف كدلا نأ و  ةصاخ نيكرولا ىف كدب هنأ

 ارخآهب مزجل لوبقلا نقيتسا مث لكالا ف كش كاذكو « نقيقسا مث

 ةيدحلا لوبق ساپ - ٦
Yoن بقع نب لا دبع نب لا ديب نع باش نا نع ”فللام ىنثدح لاق ”ليعامسإ اشو —  

 راح للك هلا لوسر ىدهأ هنأ » مهنع هللا ىضر هاج نب بمصلا نع سابع نب ولا دبع نع روعسم

EEلإ كيلع هدر مل انإ امأ : لاق هبجَو ىف ام ىأر اف « هيلع رف - ناد وأ ءاوبألاب وه  
۶ 0 
 « م رس > انا

 هيف ددوأو.. باوصلا وهو هريغل انه ةمجرتلا هذه تطقسو « رذ ىبال تبث اذك ( ةيدحلا لوبق باب )هلو



2 
۲0۷۹ - Ye ثيدحلا 

 « مرح انآ الا كيلع هدرت إل , ٠ هلوق موم هنم ةجرتلا دهاشو ‹ ىشحولا راحلا هئادها ىف ةماثج نب بعصلا ثيدح

 لحم ال ام ل لوبق زوحيال هنآ هيفو « جملا باتكىف هحرش مدقن دقت دقو « هئم هلبقل امرح .ركي ل ول هنأ هم وېفم ناف

 ةردسلا نم

 ةيدملا 8 وبا صا - ۷

Yovéهيأ نع 00 ان لح دبع اند ىموم 8 ميهارإ ص 
 "نا 2 امنع ا ىضر ةشأاع نع 

اضام - الذب نر زا اهم ٠ نوني ale موي اياد نورحتي , اوناك سا
 6 هلع ا لوسرآ ة

 [ ل٠7 ۰ ۲۰۸۱ ‹ ۲۵۸۰ : ىف هفارطأ _ ۲۵۷۲ ثيدحلا]

ooنابع نبا نع ریبج س "لهم "تعم : لاق سايإ م | نب ”ر فمح انثدح ”ةبعش انثدحا مد اشم — 
 ن

 1 0 مق ا لإ - , -وماج نيا أ ةلاغ - دين کک هللا ئضر

 .E u و

 | للا ىف هفلرطأ _ ۲٠۷۰ ثيدحلا ]

 يأ نع دايز نب دمع نع نامی نب نب ميهاربا ی دح لاق تنعم انثثدح رذنملا نب نب مهار انشري - ۰ 0١

 ةةدص ليق ناف ؟ ةقادص مأ ةيدهأ : هنع لأس م.امطب ىلأ اذإ ب ها لوسر ناك» لاق هنع هللا وْضَر ةريره

 « ممتم لك أن ب ۾ هلیب < برق ¢ ”ةيده : ليف نإو . لك أي لو «اولک: , هباحصأل لاق

هد ةبعش اننأ دح ردن انككلح راب ن دمع شو - فدغمإ
 هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع 

 6 ةيددهانلو « ةقادص امل وه : لق « رب ىلع قلصت ليقف ءرمحلب هب ىنلا ىتأ » لاق

يد نمحراا دبع نع ةبعش انندح ل ” دنغ انك دح راشب نب دغ اشو - نادم
 اقا ن

ىن ”ركرذف « اهءالو اوطترتشا مهنأو « ةرير: ىرتش ؟ نأ تدارأ اهنا » اع ٹا < ىضر ةشئاع نع _مناقلا نع
 

 اذه : قلع ىن ليقف ل امل ىدهأو . ىقتعأ ن هالولا امف « «اهيقيعأف اهيرتشا : لب بلا لاق اظ

©, 

و ةيدهاانأو ةَ دص امل وه : ا ینا لاقف « ةر ىلع قدا
 EEE.؟دبع وأ * ر> اهجوز :  

 هڼم تعم لاق

 « دبع مأ* حا ىردأ ال : لاق ءابجوز نع نمحرلا دبع ”تلأس : ةبعش لاق

 ا للا دبع < نب الاخ انربخأ ن نسحلا وبأ لئاقم ن دع اشو - م۸
 تف

 1 ال : تلاق ؟ "يش مك دنع : لاقف امنع للا يضر علام ىلع هيي“ ىنلا لغد : تلاق ةيطع أ نع يري



 ةيهلا باتك ۔ ه١ ۰ "ع

 ا ر د 2 م86 ل ا

 « ابلحم تغلب دق هنإ ٠ لاق . ةفدصلا نم اهلا تثعب ىلا ةاثلا نم ةيطع مأ هب انتسب ىش

 ةيده لوبق ةجرت ىلا ةبسسنلاب ةمجرتلا هذهو . ةدئاف يغب راركنت وهو رذ ىبال اذك ( ةيدلا لوق باب ) هلؤق
 كيدح لوالا : ثيداحأ ةكيس هيف ركذو « ةيدهلا لبق نم باب » قسنلا دنع عقوو . صاخلا دعب ماعلا نم ديصلا

 وق « ةاضرمم » هيف هلوقو « هدعب ىذلا بابلا ف هحرش ىأيسو « ةشئاع موي مثايادبب نورحتب سالا ناك د ةشئاع

 ةلاثم ةانثم مدقتب « نوعي » ىورو < ةيغبلا نم ةمجعملاو ةدحوملاب « نوغتبي » هيف هلوقو < اضرلا ىنعب ردصم

 مالكلا ىأيسسو « رغصم ءافلاو ةلمهملاب ىهو « ديفح مأ تنشأ سابع نا ثيدح انا ةلمبملاب و ةدحوملا رسكو

 «بضلا» هيغل و عملا ةفيصب رذ ىبال اذك « بضألا كرتو » هيف هلوقو « بضلا ىلع مالكلا ىف ةمعلتآلا ىف هيلع
 ءىثلا ترذق لوقت ةمجعملاو فاقلاب ءارذقت ٠ هلوقو ء. فكحو فكأ لثم بض عج ةمجعملا مضب بضالإو
 . ريرقتلا ةمج نم حيبح لالدتسا « يب ىنلا ةدئام ىلع لك أ ام امارح ناكول » سابع نبا لوقو . هتهركاذا هترذقتو
 نم نابح نباو دحأ داز « مامطب ىنأ اذا هيف لوقو « ةفدصلا هدرو ةيدملا لب هلوبق ىف ةريره ىبَأ ثيدح اهنلاث

 هلثمو ٠ اعر لك الا ىف عرش ىأ ( هديب برض ) هلق .  هلهأ ريغ نم » دايز نب دم نع ةللس نب دامح قيرط
 ىأيسو ٠ ةشئاع نع مساقلا قيرط نم ةريرب ةصق ىف ةشّئاع ثيدح اهعبار . ايف ريسلا عرسأ اذإ ضرألا ف برض

 امه وه » هلوق هنم ةمجرتلا دهاشو « اييرق قتملا باتتكىف ةريرب ءارشب قلعتيام ىضم دقو حاكنلا باتك ىف هحرش
 ليقف د ىورملا رذ ىبأ ةياور ىف عقوو « نيملا ىلع ال ةفصلا ىلع وه امثل ميرحتلا نأ هلم ذخ ؤيف « ةءده انلو ةلدص
 ىلا لاقف » انه رذ ىبأ ريغل عقوو « ةيده انلو ةقدص اهل وه : ب ىنلا لاقف « ةريرب ىلع هب قدصت اذه : هب ينل

 بوصأ لرألاو « يقلب همالك نم باوجلاو لاؤسلا لمج «ةيده انلو ةقدص اهل وه ؟ةريرب ىلع هب قدصت اذه يلي

 نم ليعامسالا ةياور ىف سنأ نع) هلو . كلذ ف سنأ ثيدح اهسماغ . اضيأ ةياورلا هذه ريغ ىف تباثلا وهو
 تغلب امنو ةقدصلا نم ةاشلا ىف ةيطع مأ ثيدح اهسداس . « كلام نب سفأ عم » ةداتق نع ةبعش نع ذاعم قيرط

 لوبجلل ءانبلا ىلع هلوأ مضب « تثعب» ىنيبمدكلاو « بطاخلا ةغيصب رثكالل ذك«( املا تئعب ىنلا ) هيف لوق اهلحم
 . اهنع لاز ىأ «نامزلا و ناكملا ىلع عقي ةلمهملا رسكب « الع تغلب دق اهن] » ىنييمشكلا ةياور ىف (تغلب دق هنا) هلوق
 مدقت اک ارغصم ةدحومو ةلمبمو نوب ةبيسن ابا ةيطع مأ : ( هيبنت ٠) الالح ىل تراصو ىلع ةمرحلا ةقدصلا مكح

 هللا دبع نب دلاخ نع ةيقي نب بهو ةياور نم ليعامسإلا دنع عقوو « ةاكرلا رخاوأ ىف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ىف
 نبأ قرط نم هجرخأ مث . باوصلا وهو ريغصتلاب ةبيسن ءاذحلا دلاخ نع عیدز نب ديزي ةياور نمو نونلا حتفب ةبيسن

 : عقلي هللا لوسر لاقف « اهنم ةشئاع ىلا تلسرأف ةاشب ةيراصنالا ةبيسن ىلإ تمرد تلاق ةبطع مآ نع ءاذحلا نع باهش .
 . ةيطع مأ ريغ ةبيسن نأ ىلع لدي اذه : ىليعامسالا لاق . ثيدحلا « ةبيسن هب تلسرأ ام ال] ال : تلاق ؟ ءىش دنع
 ديرجتلاعون هيف و « لوبجملل ءانبلا لع «تثعب ١» باوصلاو « ثعب» هلوق ىف هتياور ىف عقو فيرحت كلذ ببس : تلق
 ةفدصلا لك أي ال مب ىنلا ناك ام ] : لاطب نبا لاق ٠ اهريغ هنع ربخت ىذلا نأ موي امي اهسفن نع تريخأ ةيطع مآ نال
 ىلاعت هللا هفصو اک نأك مل هنال كلذ نع نوهزنم ءايبنالاو « ةعض ةلزئم ةقدصلا ذخأ نالو « سانلا خاسوأ اهنال
 كلذيكو < ابملع ةباثالاب ةبراج ةداعلا ناف ةيديلا فالخ اذمو . ءامنغالل لحال ةقدصلاو 14 ىنغأف الئاع كدجوو )
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 ريغو ةيدملاو عيبلاب اهطعأ ىلا ريقفاا فرصت اف زوحي ةقدصاا نأ هيأ « املحت تغلب دق ه هلوقو . هنأش ناک
 ةريرب ةيده تلبق ةشئاع نآل ء هيلع تمرح اي ةقدصلا نييلع مرحنال يقلب ىنلا جاوزأ نأ ىلإ ةداشإ هيفو « كلذ
 اهململ يلب ىذلل اهمدقت مل اذملو اهيلع كاذب محلا رارمتسا تنظو ' الع ةقدص تناك انب اهملع عم ةيطع مأو
 « اضيأأ خيي هل تلخ لوحت دق اهيف ةقدصلا كح نأ احل نيب هنكل و مهفلا كلذ ىلع هيَ اهرفأو , ةقدصلا هل لال هنأ
 ىطعت نأ ةأرملل نأو هنيعب ةاكزلا نم هل ءاطعأ ام ريقفلا نم نيدلا بحاص عاجرتسا زاوج ةصقلا هذه نم طبنتسإو
 ةشاع ةصق تلكشتسا : ( هنت ) . لعأ هللاو . هيف طرشال ايف هلك اذهو ؛ اهنم الع قفنب ناك ولو اهجوزل اهتاكز
 : نأ هلصاح اع امهنم لك ىف یب ىنلا اهيلعأ دقو < دحاو امهتأش نال ةريرب ةصق ىف اهئيدح عم ةيطع مأ كثردح ىف
 اذإ اهنم لواش نأ هيلع تمرح نمل زاج و ةقدصلا كح اهتع لاز اپ فرص 3 اهذيخأ هل لحي نم ابضيق اذإ ةقدصلا
 عقت نأ دعبيو ؛ كلا ركذ ةداعإ نع كلذ ىنغأل ىرخآلا ىلع نيتصقلا ىدح] تمدقت ولف « تعبب وأ هل تيدهأ
 ةدحأو ةمؤد ناتصقاا

 ضمب نود هئاسن ضعب یر و « هبحاص ىلإ ىدهأ نم اپ - ۸
 تالاق اهمع ا ىضر ةشئاع نع هبا نع ماشم نع ديز س دراج ان رح ربرح ن ”ناولس اشم — °0۸ . >2 0 ا

 «اهنع ضرعأف هل "تركاذف « نتج ىجاوص "نإ : هَل ءءأ تلاقو . یوی میاد نوكرحتي “سانلا ناك »

 لا ”ىضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع نابلس نع ىخأ ىن'”دح لاق لیعا |٣ ضرر - ۸۱
 2 ”رخألا ”بزملاو وو ةيفصو E) شاع هيف بز : نیبزح نک هی لا رلوسر ءاسل "نا 2 اع

 مدحأ دنع تناك اذاف «ةشثاع هب هللا لوسر بح او اع دق نود سلا ناك « هيي هللا ولور ءاسن راسو لس
 عسب ةشئاع تيب ىف ب نا لوسر ناک اذإ يح ءاهترخأ هلي نا لوسر ىلإ 52 نأ دیر ةيدع
 ماكي هلا لور ىلع : اهل نلقف ةملس مآ بز ”ملكسف . ةشئاع تيب ىف ل هللا لوسر ىلإ ةيدهلا بحاص
 ( هئاسن تويب نم ناك ثيح اهدهياف ةيده لَو لا لوسر ىلإ ىدهي نأ دارا نم : ٴلوقیف سانلا مكب

 + تلاق « هيملكف : اه “داق نيش ىل لاقام : تاافف اہتلاہف « بش اهل لق لف « ناك ام مل ا اکف 1 هو ك
 1 °. 9 ب 2 ۶ مے

 . كتاکب ىتح ہیک : اهل نلقف . ائيش یل لاق ام : تلاقف امأأسف . يش اه لقب رف ءاضيأأ اهيلإ "راد يح هداك 2
 : تلاق . ةشئاع الإ ةأرما بوث ىفانأو ين أي + ىحولا ناف « ”ةشئاع ىف ىنيذؤت”ال : اهل لاقق اک ف اهملإ رادف
 هللا لوسر ىلا تلسراف « لَو للا لوسر تنب ةمطاف ن وعد “رنا "م . هلا لوسراي َكلاذأ نيب ا ىلإ “ب وت

 + تلاق ؟ ا ام 107 الأ ينب اي : لاقف ”هتملكم .ركب ىلأ تنب ف لدملا ك" 8 كاس“ نإ : لوقت
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 ةببلا بانك - ه١

 000 رشحج تب بنيز "ناساف . ”مسجرت نأ تّياف « هيلا ىمجرأ نقف , نهتربخاف نهباإ ْتَسِجَرف * لب

 ةشئاع تلا ىتح اهموص تفر « ةفاسق ىلأ نا تنب ىف لدملا هللا كن دشن لءاسن نإ : تلاقو تاقلغاف ٠ ٠

 وار ةشئاع تلکس لاق کس له ةةدئاع ىلإ لال هلي ثلا لوسر لل ىلع

 » ركب ىبأ 5 اهمإ : لاقو ”ةشئاع ىلإ هلِلَ ئیلا, اعنف : تلاق . اهتدكسأ وغ ر

 دغ نع ئره لا نع لح نع ةورع نب ماشه نع ذب ةمطاف ص ريخألا مالكلا : ئراخبلا لاق

 « ةشئاع موي مهايا دهم نو"رحتي ”سانلا ناک » ا ماشه نع ناوم وبأ لاقو . نمح لا دبع نبا

 .ماشه نب ثراحلا نب نعرا دبع نب لم نع ”ىره؛زلا نع ىلا ولا نم لُجرو شر ني رلجر نهو

 « ةمطاف تتذاكساف هم يتلا دنع تنك: ةشئاع تلاق »

 ٠ هريغ نود هدصق اذإ ءىثأا ىرحن لاقي ( ضعب نود هئاسن ضمب ىرحتو هبحاص ىلإ ىدهأ نم باي ) هلو

سانلا ناک :تلاق ةشئاع نغ هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ديز نب دام انئدح برح نب ناهياست انثدح ) هلو
 .نورحتي 

 دقو « ادج ارصتخم هدروأ اذكم ( اهنع ضرعأف هل تركذف « نممتجا ىحاوص نإ ةبلس مأ تلاقو « موي مهايادهب

 دام نع امهالك ماشه نب فلخو ليعامسالا داز « ديبع نب دمع قي رط نم ليعامسإلاو يعن وبأو ةناوع وبأ هجريخأ

ل نلقف ةملس مأ ىلا ىحا وص نممتجاف ةشئاع موي مهايادبب نورحتي سانلا ناك, ظفاي دانسالا اذهب ديز نبا `
 ىريخ : اح

 ضرعأف تااق ألي ىنلا ةبلس مأ كلذ تركذف : تلاق « ناک ثيح هل ارد نأ نالا ساب نأ ب هنا لور

 دبع نع ةشئاع بقانم ىف فصلا هجرخأ دقو : ثيدحلا « ىع ضرعأف كلذ هل تركذ ىلا داع املف : تلاق « ىنع

 یورو ءالسم هما هركذف « نورحتب سانلا ناک هپ أ نع ماشه نع د لاقن ديز نب دامح نع باهولا دبع نب هللا

 ةدابع نب دعس « مب هللا لوسر فاطلا نورثكي راصنالا ناك» تلاق ةبلس مأ ثيهحت نم ءاسنلا تاقبط ىف دعس نبا

 لوسر نم مراوج برقا كلذو , بويأ وبأو خزح نب ةرامعو ذاعم نب دعسو
 ( ليعامس] انئدح ) هلو . ٠ هلي هللا

 ديمح ىراخبلا عبات دقو . لالب نإإ وه (نايل- نع) ديحلا دبع زكي وبأ وه (ىخأ ىنثدح ) سيوأ ىبأ نبا وه

 دمع مهفلاخو « لاق كسيوأ ىبأ نب ليعامسا نع هاب ورف ةنا رع ىلأ دنع ىضاقاا ليعامساو معن نإ دنع هيوحتذ نبا

 وخأ وهو ناياسو ليعامسا نيب ةط اولا فذح ,«لإلب 'نن :ناماس ىنئدح و ليعامسا نع هأوزف لهذلا ىح نبا

 ىلا بوت أ _ ةبلس مأ ىأ :تلاقف ر هرغآ ی دياز ا داخ يار ىلع هيف داز ( ةورع نب ماشه نع ) هلوق . لدعاتلا ش

 ةاورلا فرصت دقو ١ شحج تنب بايز نهلاسرا مث ةمطاف نذلاسرإ اضيأ هيف دازو « هللا لوسراب كلذ نم هللا

 ىأ  ةمطاف ةصق ريخالا مالكلا د ىراخبلا لاق . ثيداحأ ةئالث هلعج نم مهنمو «صقنلاو ةدايزلاب ثيدحلا اذه ىف

 نب دم نع ىرهزلا نع لجر نع ةورع نب ماشه نع ركذي - هيلا ب ىنلا تنب ةمطاف إب ىملا جاوزأ لاسرإ :٠

 كثيدحلا ةلج ىف ةشئاع نع هيبأ نع هنع لالب نب ناملس هاورف ةورع نب ماشه ىلع هيف فلتخا هنأ یب « نحرلا ديغ

 ىأ ) هنأ: ل وسو انن اموات مأ رخآلا برملاو ( هلق . ريخالا دانسالا اذهب هريغ هنع هاورو < لرالا

 ثراحلا نب ةن وميمو ةيعازخلا ثراحلا تنب ةيريوجو ةيومالا ةبيبح مأو ةيدسالا شحج تنب بنيز یو« نهتيقب
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 نع ةزفصم ةكح اب ةئيمر ىهو ةروكذملا ةئيمر قيرط نم دعس نبأ هاور . نيك اسلا مأ ةع زخ تنب بنيز نود ةيلالحلا
 « رخآلا بناجلا ىف احا وصو ةشئاع تناكو ىناثلا بناجلا ىف انکو نهترك ذف - نهو ىحا وص ی , تلاق ةبلس مأ
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 ٠ تقام : دعس نبا لاق ثيدحلا « بحت ام بحت نعتو ةشئاع تيب ىف هيلا نودب. سانلا ناف مب هنا لوسر ىلكنلقف
 لودر یک اهل نلقفر ةلوق ٠ اهب لخد امل اهني ةبلس مآ نكسأو « ةملس مأ مقلب ىلا جورتي نأ لبق ةميزخ تنب بنيز
 ىنممشكلا ةياور ىف ( اهداف ) هلوق . عفرلا ذوحيو نينك املا ءاقتلال ةروسكم ميملاو مرج لاب ( سانلا ملكي مب هللا
 نإ ةشئاع بقانم ىف هحرش ىتأي ( ةشئاع الإ ةأ ما بوث ىف انأو ىنتأي مل ىحولا ناف ) هلوق . ريمضلا فذحب « دهيلف د

 نب ىلع لسرم نم دعس نبأ ىورو « نيعد » ىنبيمشكلا ةياور ىف ( ةمطاف نوعد نهنأ مث ) هلو . ىلاعت هللا ءاش

 بنيز : تلاق ؛ بنيز كتلسرأ ه.اهلأس ب ىنلا نأو « شحج تنب بنيذ نہنم كلذب اهتبطاخ ىلا نأ نيسحلا
 نبلطي ىأ ( ركب ىبأ تنب ىف لدملا كندشني كءاسن نا ) هلوق . « معن : تلاق ؟ كلذ تیل و یتا ىهأ : لاق , اهريغو
 ءىث لك ىف نهيب ةب وسنلا هب دارملاو « لدعلا هللاب كنل أي ىأ «لدعلا هللا كندشاني » ىليصالا ةياور ىفو « لدعلا كنم
 تنب ةمطاف لب ىنلا جاوزآ لسرأ » سم دنع ةشئاع نع نمحرلا دبع نب دمت ةياور ىف داز « اهريغو ةبحلا نم
 كنل أسي ىنالسرأ كجاوزأ نإ هللا لوسد اي : تلاقف یطرم ىف ىعم عجطضم وهو هيلع تنذأتساف ب هللا لوسر
 (لب : تلاق ؟ بحأ ام نيبحت الأ ةينب اي : لاقف ) هلق . ركب ىبأ دلاو وه ةفاحق وب أو , ةفاحق ىلأ نبا تنب ىف لدعلا
 (نهتريخاف نبيا تعج رف) هلوق . « كلذ تحمس نيح ةمطاف تماقف « هذه ىحاف : لاق » ةروكذملا ةياورلا ىف لسم داز
 هللاو : تلاقف د ملم ةياور ىف ( عجر“ أ تبأف ) هلوق : « ءىش نم انع تينغأ كارنام اهل نلقف » مسم داز
 دنع ةلزنملا ف نهنم ىنيماست تناك ىلا یهو د سم داز ( شحج تنب بنيز نلسرأف ) هلوق < ادبأ اف هلكأ ال
 هلق . ةعجرلا اهنم عرست ىتلا ةدحلاب اهل اهركذو ةقدصلاب اهيلع ةشئاع ءانث هيفو ثيدحلا رك ذف « ب هللا لوسر

 ثقرب اذإ كبسح : تلاقف . اهل اونذئا : لاقف , تنذأتسا ىح بنيز تبهذف » نيسحلا نب ىلع لسم ىف ( هنتأف )
 ةمطاف تلخد ىتلا لاحلا ىلع امطرم ىف ةشئاع عم غلب هللا لوسرو د لسم ةياور و اهيءارذ ةفاحق ىلأ نبا تنب كلل
 .تعقوف » نيسملا نب ىلع لسرم ینو « تلاطتساف ىب تعقو مث » لسم ةياور ىف ( تظاغأف ) هلق . ءامب وهو
 انأو د لسم ةياود ىف ( ملكست له ةشناع ىلإ رظنيل ھل هللا لوسر نا ىح !هتبسف ) هلوف ٠ « اهنم تلانو ةشئاعب
 لال هللا لوسر نأ تفرع ىتح بنيز حرب ملف : تلاق . امف یل نذأي له هفرط بقرأو لپ هللا لوسر بقرأ
 قيرط نم ارصتخم هجام نباو ىاسنلا ىور نكلل « ن'ارقلا نم مبفي ام, لمعلا زاوج اذه فو ,رصتنأ نأ هركبال
 لاق < یب اف هِي ىنلا ابعدرف « ىالسف شحج تنب بنيز ىلع تلخد » تلاق ةشئاع نع ةورع نع ىهبأأ هللا دبع

 ىلع لمحي نأ نكميف ملاظملا باتيك نم « ملاظلا راصتنا باب » ىف هتركذ دقو « امف ىف اهقير فج ىتح اهتيبسف 58 «٠
 امتتخنا نأ اهبكفأ مل اب تعقو ادلف » لسا ةياود ىف ( امنتكسأ ىتح بنيز ىلع درت ةشئاع تماك-ف ) هلو . ددعتلا
 ' , اهب أك ةفراع ةقاع ةفيرش اإ ىأ ( ركب ىبأ نب اهنا : لاقف ) لوق . « اهتمحلأ نأ امكن أ لف د دعس نبالو « ةبلغ

 . ناک ركب ايأ نأ ىلإ راشأ ر هنأكو « للبتي هبجو تيأرف ه ةروكذملا ىلاسنلا ةءاور فو« لسم ةياور ىفاذكو

 ۰ ةبقنم ثيدحلا اذه ىفو . « لظ اف هبأ هباشي نمو » هنع كلذ قلت هتنب نم برغتسي الف اهبااثمو رضم بقانمي املاع

 .٠ حنو ةقفنلاو تييملا ىف لدعلا مزاللا ام أو « فحتلاب هئاسذ ضعب راثيإ ىف ءرملا ىلع جرحال هنأو « ةعئاعل ةرهاظ



 ةبهلا بانگ ۔ ه١ ۰۸

 هلمف امو كلذ لعفي مل مب ىنلا نأب رينملا نبا هبقعتو « بابملا نع لاطب نبا هررق اذك  ةمزاللا رومآلا نم كلذ
 لجرلا ضرعتي نأ قالخألا لاک نم سيل هنال زب ىنلا مهم« مل امو ۰ كلذ ىف مدايتخاب مو هل ار ,دهأ نيذلا
 « طرشب ةيدملا كلم هنأك ةقئاع لجال ىد ىذلاف اضيأو . ةيدهلا بلطل ضرعتلا نم هيف امل كلذ لش سانلا ىلا
 نوكل ةسفانملا تعقو الو «٠ كلذ ىف نهكرشي ناك هيي هنأ رهظي ىذلا نأ عم ؛ كلاملا ريج# هيف عتب كيلقلاو
 ىدبملا رورس ىف كلذ ديزيل اهعضاوءو ةرسملا ا ايادحلاب سانلا دصق هبفو . ةشئاع تدب نم نبيا! لصق ةيطعلا

 ىلع ضعب عم ليم الو  نلواقت اذل توكسلا همسي لجرلا نأ و « لجرلا ىلع نهرياغتو رئارضلا سفانت هيفو . هيلا
 هنامار ىتح هنم ءابحلاو هتباهم نم ب ینا جاوزأ هيلع ناك امو « كلذ ىف لسوتلاو ىكشتلا زاوج هيفو . ضعب
 شحج تاب بيز لالدإ هيفو . هدنع فوقولاو قحلا ىلا ا ةمطاف هدنع ساناا زعأب

 ىنلا رذع هيفو : ىدوادلا لاق . بلطملا دبع تاب ريغصتلاب ةميمأ اهمأ تناك« هتمع تاب تناك اهنوكلا ھل ىنلا ىلع

 عم لدعلا باطل لي ىنلا اهتيطاخع نم هذخأ هن أك : تلق .هلخأ نأ نم ىردأ الو : نينا نبأ لاق بابر مك
 نال ركذلاب بنيز صخ ام او ٠ كلذ قالطاب ب ىنلا اهذخا وي لف ةريغلا ابماع تبلغ نكل «سانلا لدعأ هنأب اهلع
 تل وت ىتلا یھ اهنأل « نهسأر لب كاذ ىف نهتكيرش اهناف بنيز فالخ « ةصاخ ةلاسر ةلماح تناكم السلا هيلع ة طاف
 حاكنلا ىف كلذ ىف ثحبلا ىتأيسو ؛ هيلع ابجاو ناک مسقلا نأ ىلع هب لدتساو . اهسفنب تراس مث + الرأ ةمطاف لاسدإ
 ةياور ىف عقوو « ةليقث ةلمهم نيسو ةمجعم نيغب رثك الل 0 ناورم وبأ لقد ) إو ىلاعت هللا ءاش نإ
 اذه ناوم ىال تمدقت دقو « أطخ هنإ لاقو ىن اجلا ىلعوبأ هاكح « ىنامثملا » هريغف يبت هيف دیز فأ نع ىسب اقا
 ابأ نأ ىنعي «خلا ناورم وبأ لاقو ه هلوقو . اذه ريغ فيحصت هيف ىسباقلل عقوو « ج ملا باتكىف ةلوصوم ةباور

 لمجو . ماشه نع ديز نب داح لاق اك- ىرحتلاوهو  لوآلا لمجل ماشه نع 53 ىف نيثيدحلا نيب لصف ناوم
 نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب دمع نع ىلاواأ نم لجرو شيرق نم لجر نع ماشم نع  ةمطاف ةصق وهو  ىتأثلا

 اهجرخأ , هجولا اذه ريغ نم ةروهشم ةصقلا هذه ةشئاع نع نمحرلا دبع نب دم قيرطو : تلق . ةشئاع نع ماشه
 مهتئالث « ةزح ىبأ نإ بيعشو ه ىاسنلا دازو « « سنويو ٠ سم داز , ناسيك نب ملاص قيرط نم ىئاسنلاو لسم
 نع رمعم نعد لاقف قازرلا دبع هفلاخو , ىرهزلا نع رمعم نع نيعأ نب ىسوم لاق !اذكهو « هنع ىرهزلا نع

 لاق , نمحرأا نب دمع لدب نمحرلا دبع نب ركحب ابأ لعخ ىلكلاا قح] مهفلاغو < ةثئاع نع ةورع نع ىرهزلا
 اذه ناوم وبأو « هشّئاع نع نمحر لا دبع نب دمت نع  ىرهزلا ثيدح نم ظوفحما : امهريغو ىنطترادلاو ىلهنلا

 . نب دمج هنأ معز نم موو « اضيأ ىح ايركذ ىبأ مماو ‹ طساو لزن یاش وهو « ىف اغلا ايركز یا نب ىحي وه

 هقيزطو « ةطساوب هنع ىوري امو ةورع نب ماشه كردي مل هنكل ناورم ايأ ىنكي ناك ناو هناف ىنامثملا ناثع
 نب فوع نع ه هنع ةيلس نب دامح هاورفرخآ افالتخا هيف ماشه ىلع فلتخادقو . « تايرهزلا ١ ىف ىلهذلا ابلصو هذه

 كثيدحلا « ةشئاع موب مايادبي نورحتي سانلا نإ : اهل نلق ملط ی دلا ءاسف نأ ةبلس مأ نع ةثيمر هترخأ نع ثراحلا

 نم ناخيشلا هجرخأ « نيبجولاب هنع هاور نايلس نب ةدبع ناق ٠ ناقي رط هيف ماش نوكي نأ تع عا چرا

 ملعأ هللاو « ةبلس نب دام امباتم هقيرط نم ىتاسنلا هجرخأو < هلبق ىذلا بابلا ىف ىنعم اك لوألا دانسالاب هقي رط



 ٠ ةيدملا نم ذر الا صا -9
UG3 ةمام و ةيراصنألا تبا س ةر رع انا ثراولا غا رش وأ اط - "هدك. ما  

 منول يطا رال هع هلا یضر سنا ناك : لاق * ًبيِط یوا و هيلع تلو » لاف هلل دنا
 » ّ“بيطلا ورال ناك هبي ی لا ن ا سا

 ۰ [ هذكو : ىف هفرط - ۲٠۸۲ ثيدحلا]

 ۰ O LS eA a SE هلق ۰ ١
 ش راشأف ىراخبلا طرش ىلع سيل هنأ الإ نسح هدانسإو « بيطلا نهدلاب ىنعي : ىذمرتلا لاق « نيللاو نهدلاو دئاسولا
 مزالم هنأ لجأ نم بيطلا دربال ناك ام : لاطب ن نب لاق « بيطلا دريال ناك عقلي هنأ ١ سذأ ثيدحب قت 25 او هيلا

 « هصئاصخ نم تاكل كلذ ىف ببسلا وه اذه ناكول : تلق . هوحنو موثلا لك أي ال ناك كلذلو ةكئاالملا ةاجانملا

 حی ثنردج ىف كلذ ىف ةكملا نایب ر هدر ن ئنهلا درو دقو . كلذ ىف هب ىدتقا اسنأ ناف كلك سیلو

 0 نم » اعوفرم ةريره بأ نع جرعألا نع رفمج ىنأ نب نابع ی اغوا ر ناار وا اور

 لدي «ناحر د لاق نكل هجولا اذه نم لسم هجرخأو « ةعارلا بيط لحلا فيفخ هتاف هدري الف بيط هيلع ضرع
 "آن عش = نع ىريقملا ديدي نب هللا دبع نع هوو هعم شفنأ .ةعيسو دحأ ناف « تينثأ ةعابجللا ةياورو « بيط

 0 دقو «دحاولا نم ظفحلاب ىلوأ نيثكلا ددعلاو نابح نبا دنع ديعس نع بهو نبا هقفاوو « بيطلا » ظفلب بويأ
 ا وه (ةدزغ) ) هلوق ` . ثيدحلا اذ ىلا راحل« :زي رج وأ باف قو ركع ناد نأ فيد یت لق"

 ناک : لاق ابيل ىناوانف هيلع تلخد : لاق هللا دبع نب ةمامت ىنادح) هلو < ءار اهدعب ىازلا نوكسو ةلمهملا حّفب
 :كلذك سيل و.« سنأل ريمضلا نأ حارشإا ضعب معذو « ةماقل ريمضااو ةرزع وه لاق لعاف ( بيطلا دربال سأ
 ةمامت ىلع تاخد و لاق تباث نب نب ةرزع نع ثراولا دبع نع ذاعم نب رشب قيرط نم م وبأ چرخ دف

 ىلغ قلطي عااد + لق یآ (ممذد) هلق . ٠"برطلا دربال سف ناك لاق < تديطت دق تلق < اببط ىاوانف

 ايثك لوقا

 | اج يئن بلل ىأر نم يصاب - 1۰

YOAE 25604“کلات نا نع ا ى دح لاق تلا امدح رم ىبأ نب دعس اشم .—  

 ىف ّماق نزاو لَو ماج نی لج «ىبلا "نأ » مارتخأ ناورمو امهنع هلا ضر ةر نرمل نأ ةورع
 مارا نا ن تیار ىنإو « نيبئان انوءاج 0 نا دنیا 0 فما نها 3 هلا ىلع 'ىنثأف سالا ٤

 ني هاي لطم یتح نع ل وكت نأ“ يح نيو "لفيف كلذ ب ا نأ متي بع نف « مب 5
 1 | ش 5 كل انييط : | سانلا لاقف . انيلع“ للا هيام لوا |

 3 رع ندا ل ناد وتلا ا هيف ركذ ( ةزئاج ةيئاغلا ةبحلا أد نم باب ) هلق
 یرالا عض « مج ۷ م



 ةبحلا باثك - ه١ °

 ثيدحلا ةيقب ىف ناق « لمفيلف كلذ بيطي نأ کنم بحأ نف « مهيبس ماع درأ نأ تيأر یاو ه م هلوق هنم
 هيفف ‹ هنيعب دانسالا اذهب أذه نم متأب  اقيقر برملا نم كلم نم باب » ىف قتملا ىف بيرق مدقت دقو « كلانبيط »
 نم طرشلا باوج قيرطلا هذه ىف فذحو « بئاذلا ىنعم ىف كلذو مقي نأ لبق نم ىسلا نم هومنغام اوبهو مېن
 عفري نأ ناطلسلل نأ هيف : لاطب نبا لاق « هيلا ترشأ ىنلا بابا ىف كلذرك تبث دقو « لعفيلف » ىهو ةيناثلا ةلمجلا
 هنأ فيدحلا سفن ىف لب « لاق اک سيل : لاقو رينملا نبا هبقعتو « فالئتساو ةحلصم كلذ ىف ناك اذإ موق كالمأ
 نيكلاملا وفن بييطت دعب الإ كلذ لعفي مل قرب

 بلا ىف ةأناكلا بيس ١-

 تلاق اهنع هللا "ضر ةشئاع نع هيبأ نع رماشه نع سنوي هنب 'ىسيع انثادح دس اشرت - ٠
 « ًةشئاع نع هيبأ نع ماشهر نع » نيطاحنو ميكرو ركذي ل . « اهيلع بياو ةيدملا لبقب لإ للا لوسر ناك »

 هت ررق اک معالا ىنعملا انه ةبملاب دارملاو « ةلباقملا ىنممب ةلعافم زمملاب ةأفاكملا ( ةبهلا ىف ةأفاكملا باب ) هلوق
 نب ىسيع نع ءارفلا یسوم نب يهاربا قيرط نم ىليعامسإلا ةباور ىف ( ماشه نع ) هلق ٠ ةبحلا باتک لوأ ىف
 ةازاءلا باوثل اي دارملاو « ادب هل ىدهم ىذلا ىطعي ىأ ( اهيلع بيثيو ةيدهلا لبقي ) هلو .  ماشه .انثدح » سنوي
 ىسع نأ ىلا ةراشإ هيف ( ةدئاع نع هيبأ نع ماشه نع : رضاحمو عيكو ركذي ل) هلق 2 ةيدملا ةميق ىواسيام هلقأو
 « سن وب نب ىسع ثيدح نم الإ الوصوم هفرءنال : رازبلاو ىذمرثلا لاق دقو « ماشه نع هلصوب درفت سنوي نبا

 عيكو ةياورو . لسرم سانلا دنع وهو < سنوي نب ىسيع هلصوب درفت : لاقف هنع دواد ابأ تلأس ىرجألا لاقو
 ةيكلاملا نضعب لدتساو . دعب اهيلغ فقأ مل رضاحم ةياورو « اهنم ريخوه ام بيدي و » ظفلب هنع ةبيش ىبأ نبا ابلصو
 فالخم « ىنغلل ريقفلاك بارألا هلثم باطب نم ناكو بهاولا قلطأ اذإ ةيدهلا ىلع باوثلا بوجو ىلع ثيدحلا اذهب
 ام رثكأ ىطعي نأ دص ىدهأ ىذلا نأ ىعملا ثيح نمو <« 2 هتبظاوم هنم ةلالدلا هجوو « یدال لعألا هبهيام
 ةلطاب باوثلل ةيهأ : ةيفنحلاك ديدجلا ىف لاقو < ميدقلا ف ىفا كا لا هب و ء هكرده ريظنب ضوعب نأ لفأ الف ىدهأ
 عرشلا قرف دقو « ةضواعملا ىعم ىف ناكل هانلطب أ ولف عربتلا ةبهلا عوضوم نالو « لوهجم نم حبب | دقعنتال
 ةبحلا نأب ةيكملاملا ضعب باجأو . ةبملا فالخم علا ظفل هيلع قلطأ ضوعلا قحتسا اف « ةبحلا و عيبلا نيب فرعلاو
 باوثلا بلطي هنأ ىدج ىذلا لاح نم بلغألا ناف كلذك سيلو « ةةدصلا ىن تناكسا الصأ باوثلا ضتقت مول
 لعأ هللا و اريقف ناك اذإ امشالو

 ش لول ةبملا ساپ - ۲
 : ا - تدون 2 هس اإ همس و 3 4 ۴,
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 ةبملا ىف داهشإلا اپ ~۳

ق رماع نع ٍنيصُحنعناوعوبأ|نث”دح رع نب دماح ( شو - ۷
 ر 7 ةنامعفلا تعم“ » لا

 لوسر دمك .ىقح ىضرأ ال : ةحاور ”تنب ةرع تلاقق « ةيلعع نأ ىناطعأ.: لوقي ربنلا ىلع وهو امهنع لا

 كد مشأ نأ ىثرمأف ؛ ةيطغ ةحاور تنب ةرمع نمر ىبا تيطعأ ىلإ : لاقف ب را لوسر یف. هلي لا

 مج رف لاق . كدالوأ نيب اولدعاو هللا اوقتاف لاق . ال : لاق ؟ اذه لثم كلو راس تيطعأ : لاق . هللا لوسراب

 « هتيطع رف

 ةياود ىف ( هلثم رخآلا ىطعيو منيب لدعي ىتح زحي مل ائيش هدلو ضعب ىطعأ اذإو : دلولل ةبحلا باب ) هلق
 بابلا ىف الوصوم ىتأيس ( ةيطملا ىف ؟دالوأ نيب اولدعا : ملت ىنلا لاقو ) هلوق . « نيرخآلا ىطعيو د ىنييمشكلا

 ناهنلا سرع ىعشلا نع ةريذم قيرط نم ىراحطلا هجرخأ دقو . ىنعملاب ىهو « ةيطعلا ىف » هلوق نودب هدعب ىذلا

 نايع نبا ثيدح ىتأيو « ربلا ىف نیب اووي نأ نوبحت اية يطعلا ىف مدالوأ نيب اوو » هظفلو ةدايزلا هذه ركذف

 فورعملاب هدلو كام نم لك أي امو ) هدلول ىنعي ( هتيطع ىف حجري نأ دلاولل لهو ) هلوق : بابلا رخاوأ ىف اضيأ
 ذيخأي نم لاكشإ عفريل هب مجرت املاو ؛ دلولل ةبملا لوالا : ماكحأ ةعبدأ ىلع ةجرتلا هذه تلمتشا ( ىدعتي الو

 هنأك ناك ایش هدو بالا بهو ولف هيب ال ناك اذإ دلولا لام نال < كيبل كلامو تنأ ١ رومشملا ثيدحلا رهاظب

 ثيدخ نم هجام نبا هجرخأ ثيدح وهو ؛ هليوأت ىلا وأ روكذملا ثيدحلا فعض ىلا ةراشإ ةجرتلا قف ءهسفن بهو
 نبا نص قصتا ىبأ نب قحسإ نب فسويو « قحسا ىبأ نب سنوي نب ىبيع ةب. درفت بیرغ : ىنطقرادلا لاق « رباج
 دنع رباج نع ىرخأ قيرط هلو . تاقث .هلاجر : ىرذنملا لاقو . حي هدانسا ٠ : ناطقلا نبا لاقو . ردكنملا

 نعو « نايح نبأ حي و ىف ةثئاع نع بابلا فو . ةلوطم ةصق ابف ءلئالدلا د ىف قبيبلاو « ديؤصلا د ىف ىلا ريطلا

 هقرط عومجف « للمي ىلأ دنع رمع نبا نعو « ىتاربطلا دنع دوعسم نبا نعو « رازيلا دنع انهالك ربع نعو ةرمم

 لئاسم نم ىو < ةبلا ىف دالوآلا نيب لدملا ناما كسلا . هليوأت نيعتف ‹ هب جاجتحالا زاوجو « ةوقلا نع هطختال
 ةيفالخ ىهو «دلولا بهو ايف دلاولا عوجر كلاثلا . هبجوأ نم ةجح ناهعنلا نع بابلا ثیدحو . أيس اک فالخلا

 رهاظ بابلا ثيدخو « ةرخآلا باوث ام دارب نال ةقدصلا ىف عجري الف ةبملاو ةفدصلا نيب قرف نم متو « اضيأ

 ايف دلاولا الإ امف عجريف ةبه ببي وأ ةيطع ىطعي لجرل لحال , ثيدح ىلإ راشأ هنأكو « اضيأ ىتأيس اک زاوجلا ىف

 لكأ عبارلا . تاقث هلاجرو رمع ناو سابع نا كثيدح نم ظفللا اذه هجأم ناو دواد وبأ هجرخأ «هدلو یطعب



 . قافتالاب باقل زاج ال هنآ همجوو , ءافخ بابل ثيدح نم هعارتنا ىفو :رينملا نبا لاق « فورم اب دلولا لام نم دلارلا
 ١ ٠ نم ب ىنلا ىرتشاو) هلو . لوألا قيرطب هل هبهوام عجرتسي نآلف هيلا جاتحا اذإ هدلو لام نم لكأي نأ
 . ای ىأيو . عويبلا ىف الوصوم مدقت ثيدح نم فرط وه ( تْئشام هب عنصا :لاقو رع نبا ءاطعأ مث أريعب رع

 هنبال ريعبلا بهي نأ رع لأس ول لَ هنأ ةمجرتلل رع نبا يدح ةبسانم : لاطب نبا لاق « اباب رشع ثلا دعب الوصوم | ٠
 : بلبملا لاق . هللا ديعل هبهو مث هنم ایر ها رتشا كلذإف «رمع ىبب نيب الدع نكي ل لمفول هنكل كلذ ىلإ ردابل هقلا دبع
 اذك ( ريدب نب ناعنلا نع ) هلق . لاق اک وهو هريغ دلول بألا ريغ هب امف ةلدعملا مزلثال هنأ ىلع ةلالد كلذ ىفو

 دبع نب دیو نامنلا نب دمع ناد باہش نبا نع ىعازوالا قيرط نم یاسناا هجرخأو « ىرهزلا بامصأ رثكألا
 00 .دلاو ديشب و« نامنلا نع امهنع هنأ ظرفحلاو < كلذب ذشف ريشا دلسم نم هلعج « دعس نب ريشب نع هأثدح نحرلا

 ٠ ديشو ردب لهأ نم ريپش امص , ئجرزخلا  ماللا فيفختو ميجلا مضب - سالجلا نب ةبلعث نب دعس نبا وه نامنلا ا
 ٠ ىلا شاع ليقو , رامنالا نم ركب ابأ عياب نم لوأ هنإ لاقيو «ةرشع ثالث ةنس ركب ىبأ ةفالخ ىف تامو ٠ اهريغ
 ١ قاسنلاو لسم دنع يييزلا نإ ةورع مم 2 نيءب الا نم ريثك ددع نامنلأ نع كثيدحلا اذه ىوز دقو ٠ زم ةقالخ

 دواد ىبأو دمحأ دنع بابملا نب لضفملاو « ىواحطلاو دمحأو نايح ناو ىناسنلا دنع ىحضلا وبأو ؛دواد فأر 7
 ىبأو نيديحصلا ىف ىعشلاو ¢ ةنارعىبأ دنع هللا ديع نب نوعو ٤ دمحأ دنع دوعسم ن, ةبتع نب هللا دبعو « ئاسنلاو 0 ٠

 . . مهتاياود ىف ام ركأس و « اضيأ ريثكددع ىعشلا نع هاورو  مزیغو نابح:نباو هجام نباو یاسنلاو دجأو دواد

 .ةياوز ف ( لي هللا لوسر ىلا هب تأ ءابأ نار هلوق . ىلاعت هللا ءا نا الصفم قيرطلا هذه ىلع ةدئازلا دئاوفلا نم
 . . ىتأف ؛ وي هلا لوسد دوشت تح ىضرأ ال : ةحاور تاب ةرمع تلاقف « ةيطع ىبأ ىن اطعأ د هيلي ىذلا بابلا ىف ىمشلا
 تاداهشاا ىف اتو » ةبطع ةحاور تلد ةرمع نم یبا تيطعأ یا لاقف 2 هللا لوسد

 0 نع نابح ىنأ قبرط ند

 دا «دلام نم ىل ةيهوملا ضعي ىبأ ىأ تلأس : لاق ناما نع د هظفلو كي هنا لوسر ةدابش ام اوس ببس يعش

 ىضرأ الا: هل تلاقق  ىل ابهوف هل ادب مث » لاق « ىرخأ ىغلأو ةرات رسكلا نيج ائيشو ةنس تناكةدملا نأب امہ 0
 . قلطنا» نانا نع نيعشلا نع دنه ىبأ نب دواد قيرط نم ملسملو « مالغ انأو ىديب ذخأف لاق « علب ینا دهشت تح :

 00 .ناپح نبا ةيازد یف اذکو ءامالغ تناك ةيطغلا نأ باللا ةياور نم :نيبت دقو « لجل اب هايا هعابتتسا نع ربع وأ

 ٠ عقدو , اممرياج ثيدحو ةورع ةياور ىف لسملو « ىمشلا نع ملاس نب ليعامسا قي رط نم دواد نال اذكو « ةروكذملا .
 . | ةفركللاب بطخ نامعنلا نا د ىعشاا نع ىاربطلاو نايج نبا دنع مظع.نذوب یاز مث ءارو ةلم ب نيرح ۹ ةياود ىف

 ۰ اهو نامل تیس فاو مالغب تسنق حور تنب ةرم نا : لاق يَ تل نأ دعس نب يشب ىدلاو نإ : لاق
 7 0 هلوق هيفو « ب هللا لوسر كلذ ىلع ديشأ : تلاق او ىل وه لام لضفأ نم ةقيدح مل تلعج ىتح هيبرت نأ تبأ .

 تناكوب ناهنلا ةدالو دنع امهادحإ نيتعفاو ىلع للاب نيتياورلا نيب نابح نبا عجو « دوج ىلع دهشأ ال د لب
 هنأ هيلع ركمي هنآ الإ هب ساب ال عمج وهو ؛ ادبع ةيطعلا تناكو ناؤئنلا ريك نأ دعب ىرخآألاو , ةقيدح ةيطعلا ٠

 نأ دعب ةيناثلا ةيطعلا ىلع هدهشتسيف جرب ىنا ىلا وعي يتح ةلأسملا ىف كحل هتلالج عم دعس نب ريشب یمن نأ دعب
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 نأ لمتحي : هريغ لاتو . محلا خسن نظ ريشب نوكي نأ نابح نبا زوجو « روج ىلع دبشأ ال » ىلوآلا ىف هل لاق
 س نال دبعلا ىف عاتتمالا ةقيدحلا ىف عانتمالا نم مزليال هنأ نظ وأ ٠ هيزئتلا ةهارك ىلع لوألا مالا لمح نوكي

 با وج ىلا جات الو شدخلا اذه نم لسي عدلا نم رخآ هجو ىل رهظ مث . دبعلا نم نم رثكأ بلغآلا ىف ةقيدحلا

 هل ادب مث, اهرطاخل ابييطت ةروكذملا ةقيدحلا هبهو هب هصخع ائيش هل ب نأ الإ هتيبرت نم تعنتما امل ةرمع نأ وهو

 لدي هل بيب نأه فت تب اط مث نيتنس وأ ةنس اهلطف كلذ ىف ةرمع هتدواعف ٠ هريغ دحأ هنم اهضبقي مل هنا اهعجتراف

 ديرت علم هللا لوسر كلذ ىلع دمشأ هل تل اقف اضيأ همجتري نأ تيشخ اهنأ الإ « كلذب ةرمع تيضرو امالغ ةقيدحلا

 « ةريخآلا هو ةدحاو ةرم داهشالل لي ىنلا ىلا هتيجم نوكيو « اهيف هعوجر نم نمأت نأو ةيطملا تيبثت كلذب
 « ىرخأ اهنعب صقيو ةرات ةصقلا ضعب صقب نامنلا ناك وأ « ضعب ظفحي ملام ظفح ةاورلا ضمب نأ هيف ام ةياغو
 هللا دبع تأ ةيجررخلا ةيلمث نب ةحاور تنب ىه ةروكذملا ةرمعو . لع هاو ‹ هيلع رصتقاف هاور ام لك عمسف

 ةحاود نب هللا دبع تنب انآ هللا دبع نب نوع قيرط نم ةناوع ىبأ دنع عقوو . روهشملا ىباحصلا ةحاود نبا
 لوقب اهفو ء ءاسنلا نم كي ىنلا عباب نم تناك : اولاقو هريغو دعس نبا اهركذ كلذيو : لوألا حيحصلاو
 : ةمجعملا حتفب محلا نب سيق

 اهنادرأ كسملاب حفنت ءاسنلا تاورس نم ةرمعو

 لاقف ) هلق . ضوع ريغب ةيطغلا ةلموملا نوكسو نونلا ركب ةلحنلاو « ةلمبملاو نونلا حتفب ( تلعن ىنا ) هلوق

 ىرهزلا قيرط نم هاور امل لسم لاقو « من لاق ؟ هاوس دلو كلأ لاقف » نايح ىبأ ةياور ىف داز ( تلحن كدلو لك أ

 نآل امهيب ةافانم الو : تلق . « كدلو لك أ ه الاقف ةئيبع نباو ثيللا امأو « كينب لكأ » الاقف رمعمو سن وي امأ
 اثانإ اوناك ناو رهاظف اروكذ اوناكناف نينبلا ظفل امأو ءاروكذو ائانإ وأ ءاروكذ اوناكول ام لمي دلولا ظفل
 ةيبأ امسا اتتب هل ركحذو ؛ نامنلا ريغ ادلو نامنلا دلاو ريشبل دعس نبا ركذي ملو ؛ بيلغتلا ليبس ىلعف ادوكذو

 ءال لاق « اذه لثم هل تبهو مهلكأ لاقف د ملم دنع نايح ىبأ ةياور ىف ( هلثم تاحن ) هلق . ىبأ ريغصت ةدحوملاب

 لاق ؟ اذه لثم ترطعأ مهلكف لاق . معن لاق ؟ هأوس نونب كلأ لاقث د یعشلا نع دلاخ ىبأ نب ليغامسا قيرط نم هلو

 ( هعجراف لاق ) هلو . هللا لوسد اي هاو ال لاق ١ كلام نع « ىنطقرادلل تآطوملا » ىف مساقلا نبا ةياود فو ءال
 ىف ىعشلا ةءاور قو ؛ هلثم ةوزع قيرط نم ىكاسنللو هلو هددراف لاق بابش نبا نع دعس نب ميهاربا قيرط نم للو

 قدهشنال : لاق » تادابشلا ىف نايح ىلأ ةباور ىف داز ةقدصلا كلت درف ملسملو هتيطع درف عج رف لاق هيلي ىذلا بابلا

 قاع دقو « روج ىلع دهشأ ال د ةروكذملا زيرح ىنأ ةياود ىفو < ىبعشلا نع مصاع ةياور نم لسم هلثمو « دوج ىلع

 : لاقف » نايح ىبأ ةياور ىف هلو « ىععشلا نع ليعامسإ قيرط نم لسم هلثمو ‹ تادابشلا ىف ردقلا اذه ىراخبلا اهنم

 اذه ىلع دمشيل ؛ روج ىلع دهشأ ال لاف ١ ىعشلا نع ةريغملا ةياور ىف هلو « روج ىلع دهشأ ال ىأاف اذإ قدهشت الف

 اذه حاصر سيلف » رباج ثيدح ینو « ىريغ اذه ىلع ديشأف » لاق دنه یبا نب دواد ةياور ف قاسنلاو هلو « ىريغ

 ىو « هذه دبشأ ال « حلا ىلع الإ دهشأ الاد السرم سواط قيرط نم قازرلا دبعلو « قح ىلع الإ دهشأ ال ارو
 ىف دالوأ نيب اولدعا د لسم دنع ىمشلا نع ةريغملا ةياور ىفو < هل دهشي نأ هركف د ىتاسنلا دنع ةورع ةياور



 ةبهلا بامك ه١ ۰ م

 نأ قحلا نم كيلع كينبا نا » دحأ دنع ىعشلا نع دلاجم ةياود فو « ربلا ىف نيب اولدعي نأ نوبحت اي« لحنلا
 ىبالو «اذإ الف : لاق « ىلب : لاق ؟ ءاوس ربلا ف كيلا اون وكي نأ كرسيأ ء روج ىلع ىندهشت الف « مهتيب لدعت
 نم قاسنلاو « « كوربب نأ قحلا نم مهيلع كل نأ ٠ ماب لدعت نأ قطا نم كيلع مل نا د هجولا اذه نم دواد
 هذه ىف ظافلإلا فالتخاو « منيب وس » هجولا اذه نم نابح نبالو هلو « مهيب تيوس الا د ىحضلا یبا قی رط
 ‹ ىراخبلا حرص هبو مال وألا ةيظع ىف ةيوستلا بجوأ نم هب كسم دقو « دخاو ىنعم ىلا عجري ةدحاولا ةصقلا
 نعو ٠ ةلطاب ابن ءالؤه نع روبشلا مث . ةيكلاملا ضعب هب لاقو « قععاو دحأوأىروثلاو سواط لرق وهو
 كلذ وحن وأ هنيدو هتتامزل دلولا جاتحي نأك  ببس هل ناك نإ لضافتلا زوحي هنعو . عجر, نأ بحيو ؛ حصت دحأ
 ةيوسفلا نأ ىلا رورجما بهذو . رارضالا ليضفتلاب دصق نا ةيوسنلا بحت : فسوي وبأ لاقو . نيفابلا نود
 ىهنلاو بدنلا ىلع سالا اولمخ  عوجرلا وأ ةيوسنلا ىلا ةردابملا تبحتساو . هركو حص اضعب لضف ناف « ةبحتسم
 مرحب نوكي اما ىدؤي اف نامرع قوقعلاو محرلا عطق نآل بجاولا ةمدقم هنأ هبجوأ نم ةجح نمو . هيزثتلا لع
 ةيعفاشلا ضعبو قحإو دمحأو ندحلا نب دمج لاقف ةيوستلا ةفص ىف اوفلتخا مث . املا ىدؤي ام ليضفتلاو
 ىح هدي ىف بهاولا هاقبأ ول لالا كلذ نم اهظح هنأب اوجتحاو « ثاريملاك نيظح ركذلا ىطعي نأ لدعلا : ةيكلاملاو
 سابع نبا ثيدحب اوسن أتساو . مل دهشي ةيوسنلاب ملا رهاظو . ىتالاو ركذلا نيب قرف ال : مريغ لاتو . تام
 نم قهيبلاو روصنم نب ديعس هجرخأ « ءاسنلا تاضفل ادحأ الضفم تنك ولف ؛ ةيطعلا ىف كدالوأ نيب اووس » هعفر
 بوهوملا نأ اهدحأ : ةب وجأب نامنلا ثيدح نغ بدنلا ىلع ةيوسنلاب مالا لمح نم باجأو . نسح هدانساو هقيرط
 هيقعتو . كلام نع ربلا دبع نبا ءاكح ليضنفنلا عنم ىلع ةج> هيف سيلف « هعنم كلذلو هدلاو لاه عسيمج ناك ناهعنلل

 لوانت امل ىبنلا نأ تاليوأتلا دعبأ نمو : ىطرقلا لاقو . ةيضعبلاب حرص ناهنلا ثيدح قرط نم |ريثك نأب
 امالغ ناک بوهوملا نا ثيدحلا اذه سفن ىف عمسي مل هنأكو « نونحس هيلا بهذ اک هدلو ضعبل هلام عيمج بهو نم
 نأ ا5ا . هريغ لام هل ناكهنأ عطقلا ىلع هنم معي اذهو : لاق « هلام ضعب نم ةبملا مالا هتلأس امل هل هبهو هنأو
 هاكح . كرتف ؛ لعفتال نأب هيلع راشأف كلذ ىف مب ىنلا ريشتسي ريشب ءاج اما « زجنتت مل ةروكحذاا ةيطملا

 هيبال زاغ بوهوملا ضبق نكي ملو اريبكناكنامنلا نأ اهثلاث . هذباني ام بابلا ثيدح قرط رثك أ فو . ىواحطلا
 ىلع لدي ةئاف « همجرا د هلوق اصوصخ اضيأ ثيدحلا قرط رثك أ ىف ام فالخ وهو « یواحطلا هركذ « عوجرلا
 ةيطعلا درب رمأف « هرخصل هل اضباق هوبأ ناكو اريغص ناكهنأ تاياورلا هيلع ترفاضت ىذلاو « ضبقلا غوقو مدقت
 حصي مل ةبملا حصت مل ولو « ةحصلا ىلع ليلد « هعجرا د هلوق نأ امعبار . ضوبقملا كح ىف تناك ام دعب ةروكذملا
 بابحتسا نكلا « كلذ فالخ لضفألا ناكناو هدلول هبهو امف عجري نأ دلاولل نال عوجرلاب هرمأ امو « عوجرلا
 ىأ « هعجرا » هلوق ىنعم نأ رهظي ىذلاو ‹ رظن كلذب جاجتحالا ىفو ؛ هب هرمأ كلذلف كلذ ىلع حجر ةيوسنلا
 داهشالاب نذإ « ىريغ اذه ىلع دبشأ » هلوق نأ اهسماخ . ةبملا ةحص مدقت كلذ نم مزلي الو « ةروكذملا ةبملا ضحتال
 نم امو دبشي نأ هن أش نم سيل مامالا نال دبشأ ال : لاق هنأكو « مامإلا هنوكل كلذ نم عنتما امنو ؛ كلذ ىلع
 ةنأش نم سيل مامإلا نوكنم مزليال هنأب بقعتو . راصقلا نبا ءاضتراو ؛ اضيأ ىواحطلا ءاكح « ركح نأ هنأش
 دنع دهش اذإ مامإلا نأ اذهب جتعلا حرص دقو ؛ هيلع تنيعت اذإ اهئادأ نم الو ةداهشلا لمحت نم علتمي نأ دېش نأ
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 ظافلأأ ةيقب هيلع لدي امل خيب وتل وه لب « كل ذك سولف نذإ ةغيص < دمشأ » هلوق نإ هلوق امأو « زاج هباون ضعب

 زاوجلا ىن هب دارملاو سأ ةغمص « دبشأ » هلوق : ناپح نبا لاقو . عضوملا اذه ىف روومجلا حرص كلذب و « ثيدحلا

 الاب دارملا نأ ىلع « مهنبب تيوسالأ هلوقب كسقلا اهسداس . ىهتنا « ءالولا مل ىطرتشا د ةعئاعل هلوقك وهو
 ةياورلا كلت نأ امس الو « ةظفللا هذه ىلع ةدئازلا ظافلالا كلت دورو الول ديج اذهو « هيزنتلا ىهنلاب و بابحتسالا

 نأ ىلع لديام نن 2 لسم دنع عقو اهعباس . « مهتاب وسد لاق ثيح اسا سالا ةغيصب تدرو اهئيعب

 نوبجويال اک ةب راقملا نوبجويال نيفل اخلا نأب بقعتو « اووس ه ال « كدالوأ نيب اوبراق ه نامعنلا ثيدح ىف ظوفحلا

 بدنلا رمآلا نأ ىلع لدت ةئيرق نيدلاولا رب ىف مهنم ةيوسنلاب مهنيب ةيوستلا ف عقاولا هيبشنلا ىف اهنماث . ةيوسنلا
 ىلا ةياورلا رخآ ىف لاق دقو .() قح لع الا دبشأ ال  هلوق نم مومفملاو ؛ ةيوسنلا مدع ىلع روجلا نالطإ نكمل

 ةرهاظ E لا دعب ربعو ركب ىبأ نيتفيلخلا لمع اهعسات .« اذإ الف لاق م هيبشتلا ميف عقو

 ىو هيوم ن ف اللات ركب انآ نأ ةا نع حي دانساب أطوملا هاورف ركب بأ امأف « 00

 هنأ ريغو ىواحطلا هركذف رمع امأو « ثراولل مويلا وه امناو كل ناكل هبترتخا تنيك و لف الحن كتلحن تنك

 لمي باجيو « كلذب نيضار اوناك اهتوخإ ناب ةشئاع ةصق نع ةورع باجأ دقو « هدلو رئاس نود امصاع هنبا لحن
 جرخي نأ هل زاج اذاف « دلو ريغل هلام لجرلا ةيطع زاوج ىلع دقعنا عامجالا نأ ةيوجالا رشاع . رع ةصق نع كلذ
 دوجو عم سايق هلال هفعض ىنخي الو 00 نبا هركذ < متعب كلذ نع جرخ نأ هل اج هلام نم هدلو عج

 نود دالوألا ضعبل بألا ليم ىلع دهش ؛أ ال ىأ ءروج ىلع دبشأ الد هلوق ىنعم نأ مهضعب معزو « صنلا

 نأ ىدوادلا نع نيتلا نبا ىكحو « قحلا ىلع الإ دهشأ ال  ةياورلا ىف هلوق هدريو « خال رظن اذه فو « ضعب

 نأ بألا نأ ىلع اضيأأ هب لدتساو . هيلع هدر مث ؛ ناعنلا ثيدح رهاظ فالخ ىلع عامجإلاب جتحا ةيكنل املا ضعب
 ملا اولاقف مالاو بألا نيب اوقرف ةيكلاملا نأ الإ > ءابقفلارثك أ لوق وهو مآلا كاذكو هنبال هبهو امف عجري
 وأ انيد ثدحتسي مل هل بوهوملا نبالا ناك اذإ ام, بألا عوجر اوديقو « تام 0 نود ايح بألا ناكنإ عجرت نا

 هبه ىف عجري نأ بهاول لح ال : دمحأ لاقو , اقلطم عوجرلا بلل : ىفاشلا لاتو «قحسإ لات كاذب و  حكتي

 ناو اولاق ‹ اهضبقو اريبك ناک نإ اذكو ‹ عوجرلا باللا نكي مل اريغص بوهوملا ناك نإ : نويفوكلا لاتو « اقلطم
 ىذ ىف قدسإ مهةفاور ‹ كلذ نم ءىش ىف عوجرلا زګ 0 مدر ىذل وأ سكسلاب 0 هج وز نم جوزا ةا تناک

 ءانشتسا ىف روهججلا ةجحو « لوطي كلذ نم دحاو لكل جاجتحالاو « جوزلا فالخب عجرت نأ ةجوزلل : لاقو محرلا
 وعو « بيدأتلا ةحلصم هتضتقا ام رف اعوجر هل وك ريدقت ىلعو « اعوجر ةقيقحلا ىف سيلف هيبأل هلامو دلولا نأ بألا

 كرتو ةوخآلا نيب فاأتلا ىلا بدنلا اضيأ ثيدحلا ىفو . هدعب بابلا ىف نيجوزلا ةبه ىلع مالكلا ىتآيسو « كلذ

 نأو « ضبق ىلإ جاتحتال هرجح ىف ريغصلا هنبال بألا ةيطع نأو « ءابآلل قوقملا ثروي وأ ءاذحشلا مهيب عقوبام
 لمحت ةهارك هيفو . اهزارفإو اهلزع نم دب الف ةضف وأ ابهذ ةبحلا تناكنا ليقو : ضبقلا نع ىنذي امف داهشإلا نأ و

 تاجوزلاو دالوالا ضعب ىلا ليلا زاوج هيفو . بجاوب سيل و عورشم ةبملا ىف داهشإلا نأو حابم, سيل امف ةداهشلا

 كلذ وحن وأ « بوجولا رمالا نأ ىلع لدي ىح ىلع الإ دهشأ ال هلو: نم موهفملاو » هماهتو اطقس انه لعل : فالوب ةءبط حهصم لاف )١(



 ل ةيحلاباتك- ه١ 0000 50 ! هع
 ايتلاف روظتو « ةدابشلا لمحتي نأ مظعالا مامإلل نأ. هيفو . كلذ ريغ ىف مهني ةيؤسنلا تبجو نإوب ضعب نود
 اع ىتفملاو كاملا لا ءفتسا ةيعورشم هيفو . هباون ضعب دنع اهيدؤي وأ « هزي نم دنع هل عب كلذ ىف كحيل امإ
 لاق ءال د لاق املف <« هلثم تيطعأ مولكفأ » لاق < معن » لاق املف « هريغ دلو كلأ د هلوقل ؛ لاصفتسالا لمتحي
 « دإولا ةحلصم ىف امالك مامإلا نأو  ةقدص ةبملا ةيمست زاوج ةيفو . دهشل معن لاق ول هنأ هنم مهفيف «دهشأ ال د

 « عطنتلاو صرح ا ةبفاع ءوس ىلإ ةراشا هيفو . لاح لكىن هللا ىوقتب ىتفملاو احلا سمأو « قحلا لوبق ىلا ةردابملاو
 . هنالطب ىلإ ىضفأ كلذ تيبلت ىف اهدرح دتشا املق ؛ هيف عجر ا هدلول ا|مجوز هبهو اع تيضر ول ةريع نال

 : نزعل دبع ئ رع لاقو . ةزئاج : ”ميهاربا لاق اهجوزا قأرلاو هتأر مال لجل ةبه اپ - 4

 ربلكلاك تبه ىف 'دئاعلا» للبت ئنلا لاقو . ةشئاع تيب ىف ضرع نأ ىف ”هءاسن اب ىبنلا نذأةساو . نامجربال

 ارس ال ٹک ل م هلك و أ وكفادص ضب یل ی : هتأرمال لاق نميف - ره زا لافو . « ہنی ىف دومی

 ' نم. میش ىف سيل سن بوط نع ”هئطعأ تناکن او « اخ ناک ن ا اهملا ڈر : لاق هيف تج رف اهقللط یس

 } وف ?E ءىش نع ك نبط ناف :  [ ءاسنلا ع ] ىلاعت يا لاق « زاج ةعيدخ هزمأ

 4 0ا غ ل ع ره زا نع نع ماشه رشا س وم ن ا ربا اشو - ۸

 ه نذأف« 5 نأ 'هجاوزأ نّدأتسا همجو دتشاف هلي وبلا لک امل : اهنع لا يضر ةشئاع تلاق » هلا دبع

 "تركن ف : هللا ديب لاقف . رخآ لج نيبو سابعا نيب ”ناكو «ضرألا الجر لمت نيج نيب جرف

 لع وه : لاق ل : "تلق ؟ ةشناع ل : ىذلا ج رلا م ی ردت لهو : لاف « شاع تلاقام سابع نال

 « بلاط ىبأ نا
 ث٠ رار < وی د ب 0 0 7 ١

 ىضر سابع نبا نع هيبأ نع سّواط نبا ان دح بيه انث دح مهاربإ نب لسم اشو - هد

 [ ٩۷۰ ۲۹۲۲۰ ۲۹۲۱ : ىف هفارطأ  ؟هدح 5

 (ميهاربا لاق) هلوق ؟ ابف عوجرلا امهنم دحال زوحي له ىأ ( اهجوزل ةأرملاو هتأ مال لجرلا ةبه باب ) هلوق

 ميهاربا نع روصنم نع ىروثلا نع قازرلا دب« هلصو رثالا اذهو . اهيف عرجد الف ىأ ( ةزئاج ) هلوق . ىمخنا| وه

 روصنم نع ةناوع ىبأ قيرط نم ىواحطلا هلصوو . هتيطع امهنم دحاو لكف ال بهو وأ هل تبهو اذا : ل

 عجري نأ امهنم دحاول نميل و « ةزئاج ةبملاف ه:أسمال لجرلا بهو وأ اهجورل ةأرملا تبهو اذإ : مماربا لاق لاق

 هبحاصل امهدح أ بهو اذإ «محرلا ىذ ةلزنم ةأرملاو جوزلا : هاربا نع داح نع ةفينح ىبأ قيرط نمو . هته ىف

 دبع نع ىروثلا نع اضيأ قازرلا دبع هلصو ( نامجرب ال : زيزعلا دبع نب رمع لاتو ) هلق . عجري نأ هل نکی مل
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 تیب ىف ضرمب_ نأ هءاسن ےب اىنلا نذأتساو ) هلوق . هاربا لوق لثم لاق زيزعلا دبع نب رمع نأ دايز نب نمحرلا ْ

 نم بابلا ف لوصوم وف لوالا ثيدحلا امأ ( هثيق ىف دوعي بلكلاك هتبه ىف دئاعلا : مقلب ىنلا لاقو . ةشئاع ٠

 نيهو مب ىنلا جاوزأ نأ ةمجرتلا ىف هلوخد هجوو « ىزاغملا رخاوأ ىف هيلع مالكلا ىنآيسو « ةشئاع ثيدح
 . لبقتسملا ىف عوجرلا نه ناك ناو « ىنضعم مف ىأ عوجر كلذ ىف نم نكي لو« مايالا نم نققحتسا ام امل

 ةمجرنلا ىف هلوخد هجوو « اباب رشع ةس# دعب هيلع مالكلا ىتأيو « هرخآ ىف اضيأ لوصوم وبف ىناثلا ثيدحلا امأو
 لاق نميف ىرهزلا لاقؤ) هلق . ةموممب اكىم ةجوزلاو  جوزلا هيف لخدف « قالطالا ىلع هتبه ىف دئاعلا مذ هنأ

 ةمجعملا حتفب « امماخ د هيف لوقو ؛ هلع ديزي ن سلب نع بهو نبا هلصو ( حلا كقادص ضعب ىل یھ هنأ مالا :

 اهيا ةأرملا نوليقي ةاضقلا تيأر : لاق ىرهزلا نع نمءم نع قازرلا دبع ىودو . ابعدغ ىأ ةدحوملاو ماللاو

 سلو ةياورو « ةلوقنم هنع رمعم ةياور نأ امهئيب عمجاو ٠ هتأسمال بهو امف جوزلا نوليقي الو ابجوزل تبهو

 هبلقأ نا ةيكل املا لوق وهو ءالف ال وأ عجرت نأ ابلف ابعدخخ نوكي نأ نيب روكذملا ليصفتلا وهو < هرايتخا هنع

 ىلاو « روبجلا بهذ اقلطم نيبناجلا نم عوجرلا مدع ىلاو « اقلطم كلذ ىف اهلوق لبقي ليقو ٠ كلذ ىلع ةنيلا
 تبهو ةأرهبا نأ د نيريس نب دمج قيزط نم یواحطلاو قازرلا دبع ىورف « برش بهذ ىرهزلا هلقن ىذلا ليصفتلا
 « ناره الو هرك ريغ نم كل تبهو اہآ كادهاش : جورا لاقف يرش ىلا امصتخاف « اهيف تعجر مث ةبه اهجورل

 نيطمي ءاسنلا نا د بتكه نأ ربع نع عطقنم دنسب قازرلا دبع دنعو « ناوهو هرك نع كل تبهو دقل اهتيميف الإ
 ناك ولو اهعلاخ اذإ ایش دربال ء ىفاشلا لاق ۾ تعجر عجرت نأ تءاشف اهجوز تاطعأ ةا ام اف ‹ ةيهرو ةبغر

 ىلاعت هقا ءاش نا حاكلا باتكى كلذل دل نم ىأيسو ) تدّفا مف امہاع حانج الف ) لاف هلوقل « ا ارضم

 ًةييفَس نكت مل اذإ راج وف « جوز اه ناك اذإ اهقتعو « اجور ريغل ةأرملا ةبه بسب -- ٥

 ) کا ومأ ءاهنشلا اوتؤن الر ) : [ ءاسنلا ه ] ىلاعت لا لاق « "ريب مل ةهبفس تناك اذاف

 ضر ءامنأ نع وللا دبع نب دابع نع ةكيلم ىلأ نبا نع رج نبا نع رمصاع وبأ شري - ۰
 ىعرؤم الو «ق“دصت : لاق ؟ ”نادصتأف «ريبزلا ىلع َلَخدأ ام "الإ لام لام هلا لوسر اي "تاق » تلاق اهنع لا

 « كيلع ىعويف

 نع ةمطاف نع ةورع' نب ماثه انثدح: ريم نب ولا دبع انثدح ديعس "نب هللا ديب شو - هوا

 <« كيلع لا نع ويف ىعاوت الو ‹ كيلع "هللا ىمْحيف ىمحم الو « یتا » لاف كَم لا لوسر نأ ءامسأ

 نأد سابع نبا ىلوت بيدك نع ركب نع ديزي نع يميل نع رگب نب ىحب انشري — 1

 ىذلا اهموي ناك اضف « يب ىنلا نؤأتسن ملو ةدبلو تقتعأ اهملأ 0” ربخأ امنع لا ضر ثراحلا تب ومي

 ` اما: لاق. من: تلاق ؟ تلق وأ: لاق ؟ ید یل و تقتعأ ىنأ هللا لوسر اي ”تارَمَشَأ : تلاق هيف ابنلط روتي

 ىرابلا مهو جالب



 بلا باتک ۔ ه١ ۸
 » كر رجأل ع كنإ

 5 . . تقتعأ وميت نإ ١ د نع ورم نع ّرْضَم نب ركب لاقو
 ( et : ىف هفارطأ _ ٠٠۹۲ ثيدحلا ]

 “ت و e 2 0-52 لاا
 ضر ثا نع ةر نع ةىره لا نع شوب انديخأ فا دبع انزهخأ سوم ن ”نابح اشو - ۴۳

 اهم جوخ اهمهس 7 ج رخ "نبتي هي أف هئا < نيب عرقا ارس دارا اذإ نيت هلا هلوسر ناك » تلاق اهنع“ نا

 رجوز شاما اهمایلو اموی تھر ةر تلي ةو "نأ ريغ اهقليأو اموی نهنم قارما "لكل مسيقي "ناکو « هعم
 ا 1 ےس «

 « ےب فارلوسر اضر اذب یب ب ىنلا
CONV CEVOV c Ve ¢ EVA 11۹° ¢ NEN ¢ EYe ¢ TAVA (IAA ¢ YT «< 18¥ : ىئ يأ رطأ ۲۰۹۴ ثيدحلا [ 

  ¢ VEN YA ¢ TYوصلا . [ Veta Veش

 نكت مل اذإ رتاج وهف ) جوز اهل ناكولو ىأ ( جوز اهل ناک اذ اهقّتعو ٠ اهجوز ريغل ةأرملا ةبه باب ) هلق

 « رولا لاق كلا اذهو٠ ( مكلاومأ ٠ ءاهفسلا اونا" الو ) ىلاعت هللا لاقو ؛ زج مل ةميفس تناك اذاف ٠ ةييفس

 « كلثلا 0 دس ا م سم اع كلام نعو « اقلطم عنف سواط فلاغو
 ثيدحي سواطا جتحاو « ةريثك ةئسلاو باتكلا نم روبجلا ةلدأو . هفاتلا ءىنلا ىف الإ اقلطم زوحال ثيللا نعو
 ' دواد وبأ هجرخأ < اج وز نذاب الإ احلام ىف ةأرما ةيطع ؤوجيتال ١ هعفر هدج نع هيبأ نع بيعش نب ور

 « هن ود اف كلثلا هدح لمجو « ريسيلا ءىثلا ىلع كلام اهلححو « مصأ بابلا ثيداحأ و : لاطب نبأ لاقو « ىئاسنلاو
 نبا نع جاجح ةياور ىف ( ةكيلم ىبأ نبا نع ) يلق « ءامسأ ثيدح لوالا : ثيداحأ ةثالث امنم فنصملا ركذو
 « ماوعلا نب ريبزلا نبا ىأ ( هللا دبع نب دابع نع ) هلو . ةاكرلا ىف تمدقت دقو « ةكيلم ىبأ نبا ىنربخأ » جرج
 ةكيلم یا نبا نع ثيدحلا اذه بويأ ىور دقو « هبال هتدج یهو قيدصلا ركب ىبأ تذب ی اهنع ىور ىلا ءامسأو

 ثيدحتي ةكيلم ىف نبا نع بويأ حرصو ؛ قااسنلا ححصو یذمرتلاو دواد وبأ هج رخأ ةطساو ريغب ةشلاع نع

 « ديدشتل اب ( "ىلع لخدأ ام الإ لام ىلام ) هلو . هب هتئدح مث امنع دابع نم هعمس هنأ لد لمحيف ٠ كلذب هل ةشئاع |
 . اهتايئاب ىلمتسملل و « ماهفتسالا ةادأ  فذحي رثك ألل اذك ( قدصتأف ) هلق . مجوز ناك ماوملا نبا وه رييزلاو
 هللا ىصحيف » ةيناثلا ةياورلا ىف هلوق اذکو ‹ ىهثلا باوج هنوكل بصنلاب ( كيلع هللا ىعويف یعوت الو ) هل

 باتك لئاوأ ىف اطوسبم هحرش مدقت دقو ؛ كلذ لثم, ىزاجتف ةقفنلاب ىلخبتو ءاعولا ىف ىعمجتال ىنعملاو « كيلع
 ام ىوارلا ةورع نب ماشه مع تنب ىهو « ماوعلا نب رييزلا نب رذنملا تنب ىه ( ةمطاف نع ) هلو . ةاكزلا
 « بيبح ىبأ نبأ وه ديزن نع ةئوميم ثيدح قاتلا . امہ وبال امیج امهتدج ركب ىلأ تئب یھ ءامسأو < ‹ هتجوزو
 نم ةلالث هيفو < نويندم رخآلا هفصتو نوبرصم لوألا هفصن دانسالا اذهو < جش جشألا نب هللا دبع نبا وه يكبر

 ءاطع قيرط نم اسلا .ةياور ىف « ةيراج ىأ ( ةديلو تق تقتعأ املأ ) هلوق . بي رکو ريكب و ديزي قسف ىف نيعباتلا
 ىرخ أ يتب رط نم ىناسنلا نيبو « ةيراجلا هذه مسا ىلع فقأ ملو « ءادوس ةيراج اهل تناكاجنا د ةئوميم نصراسي نبأ



 ۹ ٣۵۹۵ ۔ ۲۵۹۰ ثيدحخلا

 .امداخ اهاطعأف امداخ يلب ىنلا تلأس تناك اهنأ ةثداحلا هذه لصأ ىف ةنوميم ىهو مب ىنلا جوز ةيلالحلا نع
 لاله ىنب نم اوناك اهلاوخأ ( كلاوخأ اهتيطعأ وأ ) ةزمملا حتفب ( كنأ ) يلا فيفختب ( امأ ) هلوق ٠ اهتقتعأف
 ظ مظعأ ناك كلاوخأ اهتيطعأ وأ ) هلو . دعس نبا اهركذ ؛ ثراحلا نب ريهز نإ فرع تنب دنه اهمأ مساو ءاضیآ

 : هححصو دحأو قاسنلاو ىذمرتلا ءاورام هدب ؤي و « قتعلا نم لضفأ محرلا ىذ ةبه نأ هيف : لاطب نبا لاق ( كرجال
  محرلا ىذ ىلعو « ةقدص نيكسملا ىلع ةقدصلا » اعوفرم ىضلا صاع نب نابلس ثيدح نم نابح نباو ةمبزخ نبا
 هعفن و اجاتحم نيكسملا نوكي نأ لايتحال اقلطم لضفأ محرلا ىذ ةبه نوكت نأ كلذ نم مزايال نكل « ةلصو ةقدص
 ةياعر نم كيخأ تنب اهب تيدف الفأ لاقف » ةروكذملا ىتاننلا ةياود ىف عقو دقو « سكملاب رخآلاو ايدعتم كلذب
 نأ ىلع ةجح اضيأ ثيدحلا ىف سيلو « اهمدخي نم ىلا اهتبارق جايتحا وهو ةدوكذملا ةيولوآلا ىف هجولا نيبف « منغلا
 لوخد هجوو « هتررق اک لاوحالا فالتخاب فلت كلذ نأ قحلاو « نيع ةعقاو ابنا قتملا نم لضفأ محرلا ةلص
 اهدشرأ لب اهيلع كلذ كردتسي ملف ملي ىنلا حأتست نأ لبق تقتعأ اهنأو ةديشر تناك اهنأ ةمجرتلا ىف ةنوميم ثيدح
 نم فرط هردصو ةقئاع ثيدح كلاثلا . لعأ تاو هلطبأل احلام ىف فرصت امل ذفنيال ناكولف , لوألا وه ام ىلإ
 « حلا ةدوس ريغ نبنم ةأما لكل مسقي ناكو.د"ةلوقو « رونلا ةروس ريسفت ىف فوتسم ابحرش ىنأسسو ‹ كفإلا ةصق
 « ىلاعت هللا ءاش نا كانه ىفوتسم هيلع مالكلا یت أپو < ادرفم هدروأو « حاکنلا ىف هل مجرت دقو « لقتسم ثيدح

 ابلمحي هنآلل كلام ىلع دري ام بابلا ثيداحأ ىف سيل : لاطب نبا لاق , هلبق ىذلا بابلا حرش ىف كانه همجوت نبت دقو
 الإ ثلثلا ىلع داز امف فرصت امل زوحيال هنأ وهو « ىعدملا تبث نإ غئاس لمح وهو . ىبتتا ثلثلا ىلع دازام ىلع
 نبأ وه( ورع نع ) رضم نباوه ( ركب لاقو ) هلق . لعأ هاو  ةلدآلا نيب عما نم كلذ ىف امل امجوز نذإب
 طلغ وهو « هتقتع » لمتسملا ةياور ىف حقو ( تقتعا ةنوميم نأ بيرك نع ) جشألا نبا وه ( ريكب نع ) ثداحلا
 اذهب فنصملا دارأو « اهل ةديلو تقتعأ ه هيف لاقو دانسالا اذهب هيلي ىذلا بابلا ف فئصملا هركذ دقف « شحاف
 نب دمع !بفااخ دقو « بيرك نع د هلوق ىلع بيبح ىبأ نب ديزيل ثراحلا نب ورمع ةقفاوم امهدحأ : نيئيش قيلعتلا

 : ىنطةرادلا لاق « هقيرط نم ىناسنلاو دوادوب أ هجرخأر يكب لدب « راسي نب نابلس نع » لاقفريكب نع هاورف قحسإ

 بيرك نع » هيف لاق. لاسرإلا ةدوصب ورمع نع رضم نب ركحب دنع هنأ امينا . حصأ ورمعو ديزي ةياودو
 بيرك نع د هيف لاقف ثراحلا نب ورع نع بهو نبا هاور دق نكل « اهكردأ ام ةصق ركذف « تقتعأ ةئوميم نأ

 «نيدلاولا رب باتكو ىف ىداخبلا املصو ةقلعملار يضم نب ركب قيرطو « هقي رط نم ىناسنلاو لسم هجرخأ « ةنوميم نع
 وكب نع ثيللا بتاك وه اص نب هللا دبع انثدح : لاق هع هيولد نب ركب ىبأ قي رط نم هانعمسو « درفم وهو هل

 3 ةنع رضم نأ

 .” 5 ةيدم اب ادبي نع بيسإ - 5
 ب وبلا جر نومی "نا »أ سابع نبا 'یلو بيرك ن ع یک” نع ورع نع ركب لاقو - ه4

 0 « كرجأل ظمأ ناك كلاوخأ ضب تاص ولو : اهل لاق ءاحل ةدِلَو 'تقكعأ
 07 ةحلط نع وللا نارعر يأ نع ةبعش انئادح رفمج "ند ادد دح راش "نب د رو - 0 © ت



 هي ١ بانك ے۹ . ۲ ٠

 : ني راج ىل نإ ؛ وها ”لوسراي تلق : "لاق اهمع لا ”ىضر ةشئاع نع قرم نب م ینہ نم لجر للا دبع

 « اياب كنم امهب َرقأ ىلإ : لاق ؟ ىدهأ امہ ىلا

 ,ورعو رضم نبا وه (ركب لاقو) هلق . قاقحتسالا لصأ ىف ضراعتلا دنع ىأ ( ةيدحلاب أدبي نمي باب ) هلق
 ةفص ىف ءاوتسالا هيف ةلومسم ثيدحو « هلبق ىذلا بابلا ف هلصو نم ىلع هيبنتلا ىضم دقو ‹ ثراحلا نبا وهو

 تاخد دقو ةشئاع الإ نويرضب هلك دانسالاو « كلملا دبع وه ( ىوجلا نارمع ىبأ نع ) هلوق ٠ تاذلا ىف برقآلا
 ىف یاس اک ةبعش نع لاهنم نب جاجح ةياور ىف ( ةرم نب مبت ىنب نم لجد هللا دبع نب ةحلط نع ) هلق . ةرصبلا
 ؛ ةعفشلا باك ى هيلا ةراشالا تمدقت ىذلا سبللا ةياورلا هذه تلازأ دقو « هبسني مل هننكل « ةحلط تعمس » بدالا
 « مو وهو« ىرخأ دحوم هرخآو ةفيفخلا ةدحوملاو ءارلا حتفب « بابرلا ميت ىنب نم » ىليعامسالا دنع عقوو

 اي ةيعش نع نوراه نب ديزي كلذ ىلع رفعج نب دمع قفاو دقو « قيدصلا ركب ىبأ طهر وهو ةرم نب ميت باوصلاو

 لمل يدلل لبق مل نم بيسساب - ۷ |

 « ةوشر مويلاو ٠ ةيدَه فكم وللا _لوسر نمز ىف ةيدملا تناك » زيزعلا دبع نب "رم لاقو
 ةبكع نب هلل دبع نب للا دبع ىلريخأ لاق ره زا نع بيش ان ريخأ نايلا وبأ نشري - ٢

 اي لا بامسأ نم ناكو - ىلا ةماثج نب بعصلا مم هنأ هربخأ امهنع هللا ىضر نع هلل دبع نأ
 : بص لاق در مرج وهو ناد وب وأ حواونالاب وهز خو راج ل ھا وسر ىدهأ هنأ » رخ

 « مثرح انکو « كيلع دَر انب سيل : لاق قيده ن7 ف فرع ابل
 ديح یا نع ريب زا ن ةورع نع ”ىرهزلا نع فرايقس اني دخت نب 5 ”دبع یم ب ۷

 مق الف « ةقدصلا ىلع ةا ”نبا هل لاقي دزألا نم الجر هب 'ىبنلا لمعتسا » لاق هنع هللا يضر یدعاسلا
 ؟ال مآل ىدبيلا ردیف - ھم تيب وأ - هيبأ رشي ىف ساج ًالہف : لاق . یل دهأ اذهو کل اذه: لاف
 : اخر هل ا ناک نإ « هتبقر ىلع هلممي ةمايقلا موي هب ءاج الإ نيش کنم دحأ ذْخأي ال مدي ىسفن ىذلاو

 له مالا تف“: له لا  هيلبإ رفع انيأر یتح هدوب مفر "مث س ریت اش وأ «راوخ امل ةرقب وأ
 الث . تقلب

 + دبع نب رمع لاقو ) هلق . هوحنو ضرقلاك ةبيرلا هنع أدني ببسب ىأ ( ةلعل ةيدملا لبقي مل نم باب ) هلق
 . مف حافلا زيزملا دبع نإ سمع ىهتشا : لاق سم نب تارف قيرط نم ىورف ؛ هيف ةصقب دعس نبا هلصو ( حلا يزعلا

ê 



 اقف ا ْ 9A 1941 في دحلا

 .«قابطالا در مث اهم ةدحاو لوانتق , حافت قابلا ريدلا نابلغ هاقلتف « هعم انيكرف « هب ىرتشي ایش هتيب ىف دمي

 : لاقف ؟ ةيدملا نولبقي رمعو ركب وبأو إب هنا لوسر نكي ملأ : كشف هيف ىل ةجاحال : ' لاقف كلذ ىف هل تلقف .

 نب رمش نع رجاهم نب ورمع قب رط نم « ةيلحلا  ىفابعن وبأ هلصوو . ,ةوشر مدعب لاملل ىهو ةيده كئلوآل اهنا . ْ

 | باعيو ضوه ریغب ذخؤ رام ىهو « حتفلا ذوحيو اهرسكو ءارلا مضب « ةوشر » هلوقو . ىرخأ ةصق ىف زيزلا دبع

 يارا: هج شارل ل لام لع انوع لج يش نم دي عاجل نا وا : ىبرعلا نيا. لاقو ٠ هذآ

 ؛ هحمصو ىذمرثلا هجرخأ ىثت رملاو ىشارلا نعل ىفورمع نب هللا دبع ثيدح تيث دقو ء ةطساولا شئارلاو ؛ هيطعم

 اباضفأف , هلام وأ هنوع وأ هلا ىديملا دو دصقي نأ واخمال ىدبي ىنا : لاق مث ؛ یشارلاو شئارلاو ةياود فو

 ` فلكشال ىديملاو اجاتح ناكنإ بحتست دقو ؛ ليج هجو ىلع ةدايزلا كلذب عقوتي هنال اج ثلاثلاو ؛ لوالا

 ةعاطا ناك نإو ؛ ةوشرلا وهو لحي الف ةيضعمل ناك ناف ىناثلا امأو . اهسكعو ةدوملل اببس نوكت دقو «هرکیفالاو

 ٤ ئاج ومف قح لاصيا وأ ةلظم عفدل ةناعإلاو .ام اح هل ىدبملا نکی مل نإ ن ركل , وئاج زئاجل ناكناو « بحتسيف ١

 | هجرخأ عوقرم ثيدح ربع هركذ ام ىنعف ىفو . اصخلم ها مارح وبف اکا ناک نآو « ذخآلا كوت هل بحتسي نكسلو

 هتياورو « شايع نب ليعامسإ هدانسأ فو « لولغ لاملا یاده » اعوفم دم أ ثيدح نم ىتاربطلاو دمحأ

 00 7 0 بابلا .قيدح ىناث ةروكذملا ةيدنللا نبا ة اص نم ىنعم اب هاور 5 ليقود < اپنم اذهو: 0 ةفيعض ةئيدملا لهأ ريغ نع
 . ف فنصملا ركذ مث . ةفيعض دئاسأب طوال! ىئاربطلا ىف اهتتالث. رباجو شايع نباو ةريزه ىبأ نع بابلا فو ٠ 8

 ..جحلا ىف قوتسم هيلع مالكلا مدقت دقو « ىشحولا راجلا ةصق ىف ةماثج نب بعصلا ثيدح امهدحأ : نيثيدح بابلا
 3 1 . ىلاعت تها هاش نا ماكحالا باتكح ىف ىفوتسم هيلع مالكلا قايس « ةيتلأ نبا ةمق ىف ديح ىبأ ثيدح ىنا
 ٠ نما ةيده در بلپلا هنم طبنتساو ؛ هلجال ديص ام لك أي.ال مرحناو «.امرع ناك هنوكل هتيده دلوبق مدع ف املا نيب : ل ىنا ناف بعصا ك يدح او. رهاظ ةمجرتلا نامطوخد هجوو . ةيبتللا طبضو هتيمسن ةاكرلا رخاوأ ىف قبسو 7 ٠

 e ::تيادهأ ىلا ةيدحلا هلوبقةيبتللا نبا ىلع باع كم هنالف ديح ىنأ ثيدح امأو . لظلاب فرع وأ امارخ هلام ناك 3

 00 0 ٠ تناك ابن هركن مل احلا كلت ىف هيلا ىنهأ ول هنأ « همأ تيب ىف سلج الهف د هلوقي دافأو ٠ الماع ناك هن وک ل هيلا ا

 .٠ مامإلا هل الط نإ الإ .ابكلمبال لماعلا ناو « لاملا تيب ىن لمحت لامعا اياده نأ هيف : لاطب نبا لاق «ةبيد ديغل «. 0 0

 نوكيا مهو الا مح «ةرفع وطن يتحد دیجی كيدح ف وقد ةيانعلا بلاط ةيده لوبق ةهاركه فو ®

 | 0 0 _ عضانلاب سيلا ا ا 0

 “ال نا لب a مورا ہب ھو اذإ تيس - A ظ

 يندم آف نكت نار وشر ف ج هل ىدبلاو .ةيدملا تلصفأ كناكو انام نإ: ةديبك 0

 ! لوتسرلا مضيق اذإ هل ىدبملا ترول ىبف لبق نام انه انسا لاقو ىدهأ ىذا ةئرول
 لع قا ا اج تم ردكسلا نب لا اند ”نايفس أانثادح هلا دبع نب 7 انشر - ممل

 7 ؛ هلي اولا و یت مقبل )ل( ) اذكع تینا يملا ادد 0



 ملا باتك- 1 ۲ ٠ 0 ۵١

 1 ىندعو عَ دفا نإ : تلتف “هنيئا . انت 5 د وأ ةدع هل “ىنا دنع 6 ناک نم : ىدانف ًایدانم رکب وأ

 « اثالث ىل یخ

 دعو وأ » ىنمشكلا ةياور ىفو . ةيدملا ىأ ( هيلا لصت نأ لبق تام مث دعو وأ ةبه بهو اذإ باب ) هلق
 ضبقل اب الإ حصتال ةبهلا نأ ىلع ءانب كلذ لاق : تلق . لاحب ةبحلا ىف لخدتال ةمجرتلا هذه : ىليعامسالا لاق «ةدع
 حنج ىراخبلا نأكو « ةبه اهيمسي ضبقلا نودب حصت ان لوقي نم نكل « هبهذم ىضتقم اذهو « ةبه تسيلف الإو
 بوجو فلسلا نم دحأ نع وري مل : لاطب نبا لاقو . هيلي ىذلا بابا ىف هنف فالخلا لقن ركذأسو « كلذ ىلإ

 نع دلا دبع نبا هركذ اع لفغو . ىهتتا ببسب ناکام هنم بحي هنأ كلام نع لقن امل و , اقلطم ىأ ةدعلاب ءاضقلا
 مأ نم باب د یف هحرشل ىدصت ىذلا یراخبلا ىف ىتأيس امعو « غبصأ نع وه هلقن امعو ‹ زيزعلا دبع نر رع
 لاتو ) هلو . ىلاعت هللا ءاش نإ هناكم ىف هيف ثحبلاو هيفام لقن ىتأمسو ‹ تادابشلا رخاوأ ىف « دعولا زاجأاب
 هيلا ىدبملاو ىدهملا ىأ ( اتام نا ) هلوق « مالا نوكسو ةلمهملا حتفب ىناءلسلا ورمع نبا وهو هلو حتفب ( ةديبع
 بهذو . هيلا ىدبملا ضبق ماقم موقي لوسرلا ضبق نأ ىلإ هنم ريصم ال مأ تلصفنا نوكت نأ نيب هليصفتو « ڄا
 ىبف لبق تام امهيأ : نسحلا لاقو ) هلوق . هليكو وأ اهضبقي ناب الإ هيلا ىدبملا ىلا لقتنتال ةيدحلا نأ ىلإ دوما
 ابلماح ناك نا : قمسإو ”دمحأ لاتو ؛ نسحلا لوقك كلام لاق : لاطب نبا لاق ( لوسرلا ابضبق اذإ هل ىدهملا ةثرول
 ثيدح هليصفتو ةدميع لوق ىنعم ىفو . هتئرول ىبف هيلا ىدوملا لوسر اهلماح ناک ناو « هيلا تعجر ىدبملا لوسر
 : اهل لاق ةلاس مأ مكي ىنلا جوزت امل » تلاق ةللس مأ تنب ىهو ةبلس ىبأ تنب موثاكمأ نع ىتاربطلاو دحأ هاود
 «ىلع ةدودرم الا ىيده ىرأ الو تام دة الإ ىشاجنلا ىرأ الو« كسم نم قاوأو ةلح ىشاجنلا ىلا تيدهأ دق ىلا
 ىبأ ءافو ىف رباج ثيدح فنصملا ركذ مث . نسح هدانسإو . ثيدحلا « لاق اک ناکو : لاق « كل یہف ىلع تدر ناف
 ليعامسالا لاق . ىلاعت هللا ءاش نا سخا ضرف بانك ین هحرش طسب یتایسو « بَ ىنلا هب هدعو ام هل قيدصلا ركب
 اولزن فاخم نأ زوحبال ب ىنأ دعو ناك ال نك « فصو ىلع ةدع ىه امت إو« ةبه رباجل علي ىنلا هلاقام سيل
 لز هنأ هداريإ هجو : تلق . قيال نأو ب نأ زوحي نم ةمآلا نم ريغ نيبو هنيب اقرف ةحصلا ىف نامضلا ةلزام هدعو
 ىتأيس اک بدنلا ىلع رولا هلح نكباو « دعولا زاحجناب هللا رمأ دقو . اهب دعولا ةلزنم ضيقت مل اذإ ةيدهلا

 "عار "دبل ضبا نیک ساپ - ۹
 هللا دبعاي كلو ه : لاقو إب ىبلا ”هارتشاف « بمص رك ىلع تنك : رع نبا لاقو

 ا یضر ا ن رولا نع ةكيلم نا نبا نع الا انثدح ديعس نب لة او - هود

 ىلإ انب "قلنا نب اي : ةمرخ لاقف . تيش اهم ةمرخك طب ملو ةيبفأ هل وللا "لوسر مسك لاق. هنأ امهنع
 : لاقف اهنم دابق هيلعو ةبلإ رغ أذل هلوعدف لاق  ىل هعداف لحدا : لاقف همم تقطناف « للي ثا رلوسر
 « ةمرخم ىضر : لاقف هيلإ رظنف لاق . كل اذه انأَبَع
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 فور َ ٠ مى... ۲۹۹۹ قيدطا

 مالساب ءانلعلا دنع ضيقلا ةيفيكح : لاطب نبا لاق ؛ بوهوملا ىأ ( عاتملاو دبعلا ضبقي فيك باب ) هلق
 . ىكش ؟ال مأ ةزارحلا ةبملا ةع طرش نم له اوفاتخاو : لاق ؛ كلذل برهوملا ةزايحو برهوملا ىلا ال بهأولا .

 ٠ دقعلا سفنب حصت  دوادو روث وبأ لاق هبو  مسدقلا نعو « ضبقلاب الإ متال ابنإ روهملا لوق هريرحتو « فالخلا
 نإ : لاق نكحل ميد ةلاك كلام نعو « ةمثاكلا نود ةئرعملا نيعلا ف ضيفلا نودب حصآ لجأ نعو ؛ ضقت مل ناو
 , ضبقلا لصأ ىف ال ةيفيكلا ىف ةمجرتلا نإ مث . ثراولا ةزاج] ىلا رقتفا كالا ىلع تدازو ضبقلا لبق بهاولا تام
 . هلوق  باوبأ ةثالث دعب هيلا ريشأسو ةيلختلا نود ضبفلا ةقيقح ةبملا ىف طرتشي لاف نم لرق ىلا راشأ هنأكحو
 .هيدحح فلصملا ركذ مث ء عوببلا باتك ىف هحرشو هركذ مدقت كيءلا ( بعص ركب ىلع عنك : رع تا لاقو )
 لاق ؛ كل اذه انأبخ لاقف د هلرقو « سابملا باتك ىف هيلع مالك لا ىنأيسسو « ءابقلا ىف هيبأ ةصق ىف ةمرخع نب روسملا
 لاقز ؟ كيضر له ىأ « مابفتسالا هبج ىلع مب ىنلا لوق نموه : ىدوادلا لاق ؟ « ةمرخمىضر : لاقق هيلا رظنف
 ۰ نهذلل ردابتلا وهو : تاق . ةمرفع لوق نم نوكي نأ لمتحي : نيثلا نبا

 ”تلبق لقي مو ثرخآلا اهب بد بهو اذإ يصاب - ٠
 27 ديه ن ريح نع ”ىرهفزلا نع ممم انثدح دحاولا دبع انثدح بوب نب د# شو - ۰

 ؟ كاذ امو : لاقف , تكا : لاقف ب ربا لوسر ىلإ ”لجر هاج » لاق هنع للا ضر ةريزه ىبأ نع نمح رلا
 ؟ نيس انتم نبرهش موصأ نأ ”ميطتسا لهف : لاق . ال : لاق ؟ دبر دج : لاق . ناضمر ىف ىلعأب تعفو : لاق

 هيف تکا قرملاو قرسب راصنألا نم لجو ءاجل لاق .ال : لاف ؟ نيكس نت میطت نأ عيطتستف : لاق . ال : لاق
 امال نيبام "قلاب كعب ىذلاو ؟ هلا لوسر اي اني جوحأ ىلع : لاق . وب "ى"كصتف اذه بكذأ : لاقف ارم
 ٠ « كأ ”نيلمأن بذل : لاق مت . اتم جوحأ رتي لهأ

 نأو ,ءادلعلا قافتا لاطب نلف لقنو « تزاج ىأ ( تلبق لقي ملو رخآلا امضبقف ةبه بهو اذإ باب ) هلق .
 نود ةبحلا ىف لوبقلا نوطرت ؟ةيعفاشلا ناف ٠ ىعفاشلا بهذم نع هللا هجر لفغو « لوبقلا ةباغ وه ةبهلا ف ضيقلا

 طرتشي الو هذع قتعیو ةبه هلم ىف لخدر هناف هنع هقتعف ىنع كدبع قتعأ لاق ول اي ةينمض ةبهلا تناك نإ الإ « ةيدملا
 وهو : لاق . قتعلاك ةببلا ىف لوبقلا رتعرال ىرصإلا نسملا لاق : ىدرواملا لرق لاطب نبا قالطإ لباةمو « لوبقلا

 ابجو ةيدهلا ف لوبقلا طارتشا ىف نأ ىلع ها لمتحيف ةيدبلا ديري نأ الإ ةفاكلا هيف فلاخو ةعامجلا نع هب ذش لوق
 « مايصلا ىف فوتسم هحرش مدت دقو « نلضمر ىف عماجلا ةصق ىف ةريره ىبأ ثيدح هيف دروأ مث . ةيعفاشلا دلع

 طرتشا ناو « كلهأ هممطأف بهذا » هل لاق مث تليق لقي ملو هضبقف رقلا لجرلا ىطعأ هيي هنأ هنم ضرفلاو
 .ضرتعأ دقو « هيفنب الو لوبقلا ركذب: اهيف حرصي لو « اهيف ةجح الف نيع ةعقاو ابنأب اذه نع: بيحي'نأ لوبقلا
 ىف مدقت دقو , ها ايها ال مساق نوكيف ةقدصلا نم ناك هلمل لب « ةبه ناك كلذ نأ ثيدحلا ىف سيل هنأب ليعامسإلا
 كلذ ىف قرف ال هنأ ىلا حني فنصملا نأكو ء ةقدصلا نم ناك كلذ نأب حرصنا موصلا



Es SS RE.هيلا تعكس ما  

 ىلع ”نب نسا بهو . راج وه : اكاد نع بش لاق : 16: لد عا واف ےس - ۲

 1 أ كراج لاق .« نم هلكت أ أ هلطميلف ” قح هيلع هل ناك نم » هيي 'ئبنلا لاقو . هيد لج ”مالسلا امیل

 0 ظ « أ ادلع و ىطئاح ر وليف نأ ءار هَ ىبلا لاف « “ید هيلعو ىنأ

 1 نا نع "سنوي ىثدح ثيللا لاق سوي ان ربخأ هلا دبع انّربخأ ةنادبع اش - م0

 ايعا موي لتق هابأ نأ » هريخأ امهنع لا ̂ ىضر را دبع نب راج نأ كلام نب بسك "نبا ی دخ لاق

 «اويأف ىبأ اوال وطاح رن اوي نأ ماف هتک لَو هللا لوشز ”تيتأف « مهقوقح ىف امر دتشاق

 رغم ف فا بما نايا. نزاع كرد :لاقوكلو مك هریک لو مېلو ف

 5 لا لوسر تج م ب ةيقب اهر نم انل ( قبو مهف و فح مهني ا دد « ةك راب ور < ىف امدف 2

 نوک الأ : لاقف . ”رمعاي -”سلاج وهو - ا: رمعا_ ب رشا لوسر لاقف كلاذب ”هنسخاف "لاج وهوا

 ءا ”لوسر كنإ لاو ؟ هللا لوسر كأ انمله دق ٠

 نيب فالغال : لاطب نا لاق ‹ هل ضيقيو هن هب ل ولو حص ىأ ( لجد ىلع انيد بهو اذإ باب ) هلوق

 نف , رخآ لجرا لجر ىلع هل انيد بهواذإ اوفلتخا ااو: لاق « ةءاربلا لبق اذإ نيدلا نم ء ؛ربإلا ةعحص ىف ءاللملا 0

 دهشيو نيدلاب ةقيئولا هيلا لست نأ كلام ظرش نكل < « احم هطرتشي مل نمو هذه ححصي مل ضبقلا ةببلا ةمص ىف طرتشا

 ئدرواملا مزج : نابجو كلذ ىف ةيعفادثلا دنعو . ها ةقيثو هب نكي مل نأ هنلعيو كلذب دهشي وأ هسفن ىلع كلذب هل

 انخحمص نإ حبلا ىلع بتم فالخلاو لبق . .ةحصلا هريغو ىن أر معلا ححصو « هعبت نمو ىلازغلا هححصو « نالظبلاب ش

 مكحلا نع ةبعش لاقو ) هلوق ٠ لعأ هللاو . ناهجو ةبهلا ىف هانعنم نإ و « ىلوأ ةبهلاف هيلع نم ريغ نم نيدلا عيب

 دبع نب دمج ىنعي - ليل ىبأ نبا ىتاتأ : محلا ىل لات : لاق ةبعش نع دواد ىبَأ نف ةبيش ىلأ نبا هلصو ( زئاج وه

 ادا تل أسف ةبعش لاق . ال : تلق ؟ هيف عجري نأ هلأءدبل هبهوف نيد لجر ىلع هل ناكل جر نع ىنلأ سف  نحرلا

 ىنلا لاتو )ەلۋ ٠ هلصو نم لع فقأ م ( لجرا هنيد ىلع نإ نسحلا بهوو) هل ٠ هيف عجري نأ هل لب : :لاقف

 ىربقملا رایعس قيرط نه هدنسم ىف ددسم هلصو « هبحاص نم ىأ ( هنم هللحتيل وأ هطعيلف قح ةيلع ناكن ه : 2

 ىف هانعم,: الؤصوم مدقت دقو « ثيدحلا « هنم هللحتيل وأ هايإ هطعيلف قح هيلع دحأل ناكن م » اءوفزم ةرب زه ىلأ نع

 ملو « ملم هلل وأ ءابإ هيطس نأ نيب ىوس 2 هنأ نيدلا ةبه زاوجل هنم ةلالدلا  هجوو' ' ملاظملا باك

 لأسف:» هلوق نم ةمجرتلا ذخؤتو « هنم متأب بابلا ف هلصو ( حلا ىبأ لتق باج لاقو) لوق . اضبق ليلحالا ىف طرتشي
 ود وا ا ل ل ويح ب يب

 نبا وه ( هللا دبع انربخأ ) هلوق . عي ىنلا هبلط امل ازئاج نكي مل ولو « نيدلا ةبه وهو « ةمجرتلا ىنعم ىف نوكيو
 دقو ؛ ثيللا نع حلاص نب هللا دبغ نغ « تايرهزلا ه ىف لهذلا هلصو ( سنوي ىنثدح كيلا لاتو ) هلوق . كرابما

 ,ىلاعت هللا ءأش نا ةوبنلا تامالع ىف فوتسم هيلع مالكلا ینابو « ضا رقتسالا ىف رخآ هجو نم قبس



 Yo ۲۹۰۵ ب 7.7 ثيدحلا

 : قيتع ىأ ئاو دم نب _مساقل ءامسأ تلاقو . ةءامجال دحاولا رةب» ببساب - 5

 اكل وف « فلأ ةئام ةيواعم هب ىلاطعأ دقو « ةباغااب ةشئاع ىتخأ نع ةتنارو

 "نأ 2 ais 42 ير دعس نب لهس نع مزاح ىا نع ”كلام ان لح ةعّرق ئ ی اشو س

 ىل تنذأ نإ : مالثلل لاقق «”عايشألا مراسي نعو «”مالغ منيب نعو ءب رشف بارشب ف | لك ىبلا

 6 ہدب ىف لف . ًادحأ هللا ل ورا كنم اغلا 2 رال ”تنكام : لاقف «ءالؤد ”تيطعأ

 ةه تابئإ فنصملا ضرغ : لاطب نبا لاق « اءاشم ايش ناك ولو ذوحي ىأ ( ةعاجلل دحاولا ةبه باب ) هَ
 عاشملا ةبه ىف قرفي امل و هقالطإ ىلع سيل هنأب بقعتو « قلطأ اذك « ةفينح ىبأل افالخ روما لوق وهو « عاشملا

 بأ تنب ی ( ءاممأ تلاقو ) هلق . دقملا تقو ال ضبقلا تقو كلذب ةربعلاو « اهلبقي ال امو ةمسقلا لبقيام نيب

 قیتع ىبأ نب e يي اهيخأ نبا وهو ركب ىبأ نبا وه دمع نب مساقلاو , قيدصلا ركب
 ىبب اقل ةياود ىف هدنع عقو هنأ نيتلا نبا زكذ : ( هيمأت) . ءامسأ ىخأ نبا نبا وهو ركب ىبأ نب نمحرلا دبع نب دمع

 ريصي هناف اطلغ هنوک عمو ‹ طلغ وهو ا ال را لا

 موثلك مأو ءاسأ اهاتخأ اهثرو اهنع هللا ىضر ةشئاع تقام امل ( ةشئاع ىتخأ نع تئدو ) هلوق . ةمجرلل بسانم ريغ
 مساقلا رطاخ ريج تدارأ ءامسأ نأكو ‹ اهقيقش نكي مل هنآل اهبخأ دمح دالوأ اهثرب ملو« نمحرلا دبع ابخأ دالوأو
 ل ل هب أ دوجول اثراو نا ةا تار كاذب

 سل هن أب ليعامسالا ضرتعا دقو ٠ ةبرشألا ىف فوتسم هيلع مالكلا یت أي < ملاظملا ىف مدقت دقو نميآلاف نالا

 2 لاطب نبا لاق م قحلاو « كلذ ىف لاطأو « قافرإلا قيرط نم وه اأو هب مجرتام لهس تيد ف
 لعأ هاو عاشملا ةبه ةمص ىلع لدف « زيمتم ريغ اءاشم هنم هبيصن ناكو « خايشالل هبيصن ببي نأ مالغل

 ةموسقلا ريغو ةموسقملاو « ةضوبقملا ريغو رةضوبقملا ةبحلا سس اي - ؟؟

 موسقم ريغ وهو مم اومتغام نزاو ةبامصأو ا ىنا بهو دقو

 ىنلا تيت أ » هنع هلا ىضر_رباج نع برامح نع مس انك دح دمع ( نب تبا قص - ٠0

 « یدازو ىلاضقف « دحسملا ىف

 ضر للا دبع نب راج تعمس ا نع ایک الح د انش لح راش نب د اشم —

 ”لَصف ةجسللا رتا : لاق ةيدلا انيتأ الف « رّقس ىف اريمب كي "ىلا نم تعب » لوقي امهن»ء هلا
 نزولا نيتيكر

 «ةرخلا موي رماشلا لهأ اهتاصأ ىتح ئش اهنم لاز اف « حبجرأف ىل ةنزّوف د ءارأ : ةبمش لاق
 ش لوسر "نأ » /هنع لا ”ىضر دعس نب لهم نع رمزاج ىبأ نع كلام نع ةبيتف اشو — 0

 قرابلا حف « ۵ج ۲۹ م



 عادم سمس
 ؟ ءالوه ”ىطعأ نأ ىل ندأتأ : مالنا لاف « خايشأ مراسي نعو مالغ ني نعو بارت نأ هب لل

 « هدي ىف لف . ًادحأ كنم ىيصتب ”رئوأ ال « هللاو ال : الغلا لاقق

 نم ةا أ "تموت لاق هد نع ةبعش نع ىبأ ينريخأ لاق بج ن نام ن هللا 07 اشو = ٦

 ولوسد لع جر ناک» لاق هنع ا ىضر ةريره أ
 بجاصل ناف هود : لاقف هباحصأ هب م ہف ند ھا ےل هليا

 : لاق . نيم نم لضفأ ىه تس ال اذ“ دال انإ : ارقام ا هل اورتشا : لاقو . الاقم ”قحلا

 « ءاضق حا ريخ نم “ناف « هاي اهوطعأف اهورتشاف

 ريغ امأو « ابكح مدقتف ةضوبقم ا امأ ( ةموسمملا ريغو ةموسقملاو ؛ ةضوبقملا ريغو ةّصوبقملا ةببلا باب ) هلوق
 نزا وه دفول نيم" اغلا ةبه نم هركذ ىذلا نآل ٠ هنم دب الف ىريدقتلا ضبةلا امأ و « قيقحلا ضبقلا دارملاف ةضوبقملا

 رابتعاب ايريدقت عقو هايإ مهضبف نال ضبف ريغب ةببلا ةمص ىلع هيف ةجح الف  هوضبقيو مف مقي نأ لبق |ومنغام

 ىر دملا ضبقلا نكي الو قيقحلا ضبقلا عوقو ةبهلا ىف طرتشإب : هابلعلا ضعب لاق من ‹ عويشلا ىلع هل مهتزايح

 ؛ ةمجرتلا هذهب دوصقملاوبف ةموسقملاريغ امأو « حضاو امك ةموسقملا ةبلا امأو « ةيعفاشلل هجووهو « عيبلا فالخب

 حصيال ةفينح ىبأ نعو « ال وأ سقنا ءاوس هريغو كيرشلل عاشملا ةبه ةع ىلع روهمجلاو « عاشملا ةبه ةلأسم ىهو

 مبنم اومنغام نذاربل هباحصأو قب ىنلا بهو دقو ) هلوق . هريغ نمالو كيرشلا نم ال اعاشمأ مسقني ام ءزج ةبه

 . فنضملا هقفت نم « موسقم ريغوهو ه هلوقو , اذه نم متأب هيلي ىذلا بابلا ىف الوصوم ىنأ بس (موسقم ريغ وهو

 یف ميعنوبأ مزج هپ و .رثكالل اذك ‹ نكسلا نب ىلع ىبأ دنع كلذكت دثو . دباملا دم نبا وه ( تباث ىنثدح ) هلو

 ليعامسالا دنع لوصوم وهو « قيلعتلا ةروصب هركذ : تباث لاقو ٠ ىزورملا ديز ىبأ ةياور ىفو « جرختسملا »

 عباتي لو ادم دانسإلا ىف دازف « تب اث انئادح دم انثدح ١» ىراخيلا لاق ‹ یناج رجلا دمحأ ىنأ ةياور فو « هريغو

 ا قاد هريغ هنظ یاج رجلا لملف ٠ « اريثك كلذ عقيو ‹ فنصملا ىراخبلاوه دمحم دارا نأ هلظأ ىلا: كلذ ىلع

 « هلبق ىذلا بابلا ىف روكذملا دعس نب لوس ثيدح فنصملا دروأ مت . طورشلا ىف راج ثيدح ىلع مالكلا ىنأيسو

 مدقت دقو ءائس هل اورتشا » لاقف نيد م ىلا له 4 ناكتلا ةر رھ بأ تیدح ددرأ م هې وت تمدق دقو

 نأدبعب فورعما وه هيف فنمللا خيش | نامثع نب هللا دبعو ٠ اضيأ رهاظ هب جونو « ضارقتسالا ىف هحرش

 موق 8 بهو دي

 هنأ ةورغ نع باهش رنا نع ليقع نع ثيلا اثادح ريكس * نب ىحب اشم ۷

 هولأسف ؛ نل نزاو ”دنَو هءاج "نيح لاف لب یبا "نا » هاربا ةمرخت نب ولو ر مكه نب ؛ ناوم

 ىّدحإ اوراتخاف « هقدأ ىلإ رثيدحلا EEO نم ىعم : : ملل لاقق « مهيب م لا ومأ مهلا " در نأ

 لش e a E نيتفلا
 ےک <
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 “درا نأ "ثأر إو نيبئاٿ انو ءا ءالوه -ااوخإ "ناف 0 امأ : لاق مث لهآ وه ع هللا ىلع ىنئأف ”نيملسملا

 عدلا ع 1 فا 2 تھ اس لل و 00 2 ےس

 هانإ يطمن یح هظح 3 نوكي نأ عا نمو « لعئيلف كلذ بطي نأ مكدم عاف )2 مهيجس مهلإ

 کنم نذأ نم ىردتال ان : مهل لاقف . موا لوس راي انيئيط : ساناا لاقف . لملف انرلع هللا ۾ قيام لوأ نم 1

 « اونذأو اوبيط مهسأ هو ربخأت إب ءىنلا ىلإ اوعّجر "مل . مؤاف ر انيلإ مق ري ىتح اومجراف ٠ ناب ل نم هيف

 الب ىذلا اذهف ىنمي . "یره زا لوق ١ رخآ اذه : نزا ره یس نم انغلب ىذلا اذهو

 ريغ ةدايزلا هذهو «زاج ةعامج لجد بهو وأ د هتياور ىف ىنب هشككلا داز ( موقل ةعامج بهو اذإ باب ) هلوق

 ىف فوتسم قأسو , نزاوه ةصق ىف ررسلا ثيم هيف ددوأ دقو « بابب لبق ةدرفم تمدقت ابال اهلا جاتع

 نمل ةمينغلا ضعب أوبهو ةعامج مو نيمئاغلا نال « رهاظ ةجرتلا لصال هئم ةلالدلا هجور « ىزاغملا ىف نيزح ةوررغ

 مهس وهو - نيعم موس يب ىنلل ناك هنأ ةهج نف ىن مشكلا ةدايزا ةلالدلا امأو « نزاوه موق مو مينم اهومنغ

 محل ره اميهوف هل اهوبهوف ماس نيم اغلا نم بهوتسا 2 هنأ ةبج نم وأ ٠ مل هبهوف - ىصلا

 ا و ا
 قحا ويف هواسلج هدنعو هله هل ىدهأ نم ساپ 6

 u ا + اس 7 1 6 ن ل

 حض )و هو 7 الخ نأ سابع 4 نع کدو

 ت 3 ا 2 0

 ىبأ نع لس یبا نع ليك نب َةلَس نع ”ةبعش ان ريخأ هلا دبع انريخأ لتاقم نا اشم - ۹

 ربحاصل "نإ : لاقف «4 اولافف ۽ ءاضاقتي ”هبحاص ءاخل انس ذأ هنأ لي ىلا نع » هنع هللا ىضر ةريره

 « ءاضق مسسحأ ماض : لاقو تس ني لضفأ هاضق "من ءالاقتم حلا
E Oو ل ل ا  

 ناك هنأ امج هللا ىضر رع نبأ نع » ورع نع ةنييع نبا انث دح دم نب ها دبع رح - ٠

 للا ”دبعاي : .ءوبأ هلوقيف هب ىبلا مادقتي ”ناكسف « بص رسل رک لع ناكو « رس ىف لِي يذلا مم
 كل وه : لاق "مث « ءارتشاف . كل وه : ربع لاقف « هينثب : ب ىنا هل لاقف « د ب ”ىنلا مادقتيال

 « تئشام هب عتصاف « ها دبع اي

 نأ سابع منا نع ركذيو ) هلوقإ ٠ مهنم ىأ ( اهب قحأ وهف هزاسلج" هدنعو ةيده هل ىدهأ نم باب ) هلق

 هل تيدهأأ نم د اعوفرم سابع نبا نع رائيد نب ورمع نع حيرج نبا قيرط نم ديمح نب دبع هلصوف عوفرملا امف
 فو « ا هاكرش مېف موق هدنعو ةيده

 وربع نع ىئاطلا سم نب د هأودو < فيعض وهو ىلع نب لدم هدانسأ
: 

 هلو هلع نيتياورلا حصأ وهو فقولا هلع روبشملاو « هفقوو هعفر ىف هلع قازرلا ديع ىلع فلتخاو ‹ كلذك

آو « ةيوهار نب قحسأا دسم د ىف ىلع نب نسحلا كثبيدح نم عوفر دهاش
 امهدانساو ىليقعلا دنع ةثئاع نع رخ

 لحل سابع نبأ ثيدح حص ول : لاطب نا لاق ٠ ءىث ےل ىنلا نع بابلا اذه ىف حصيال : ليقعلا لاق , اضيأ فيعض
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 هلق امفو « ةروهشملا فسوي ىبأ ةياكح ركذ مث « هيف ةحاشملا كرتب ةداعلا ترج امو ايادملا نم فخ ابف بدنلا لع

 اورتشا » لاقف نيد لي ىنلا ىلع هل ناك ىذلا ةصق ىف ةريره ىبأ ثيدح امهدحأ : نيثيدح بابلا ىف فنصملا دروأ مث
 ردقلا نسلا بحاصل بهو ړل ىنلا نأ هنم ةلالدلا هجوو < ضارةتسالا ىف هحرش مدقت دقو ثيدحلا « انش هل

 امہنا . هيفام مدقت دقو ةيدهلاو ةبلا كح داحتا ىلا فصل | نم ريصم اذهو « هريغ هيف هكراشي لو هقح لع دئازلا

 ةمجرتلل هنم ةلالدلا هجوو < عويبلا ف هحرش مدقت دقو هبك ار ناك ىذلا ركب هل ديكو ىذلا ةره ىف رمع نب ثل دح

 ىف عاشملا قاحلإ دارأ فنصملا نأ ربظي ىذلاو « هيف ليعامسالا هعزان دقو , ةريره ىبأ ثيدح نم ررقت اک رهاظ

 قرافلا مدعل ليلقلاب ريثكلا قام لاو  عاشملا ريغب كلذ

 زباج وهف کار وهو لج ر اریب بهو اذإ اپ - 7
 هىبذلا مءانك لاق اع للا ضر رع نبا نع ورع امدح ”نايفس ان دح : ىديجلا لاقو - 5
 : و ىلا لاقف . ”ةعاتباف ؛ متعب : ل ا ینا لاقف < بعص ركب ىلع تكرو « رفس ف ا

 اضبق كلذ نوكسيف « لقنلا ةلزنم ةيلختلا لزنتو ىأ ( زئاج وهف هبك اد وهو لجرل !ريعب بهو اذإ باب ) هلق
 ىديجلا دئسم نم « جرختسملا » ىف معن وبأ هلصو (خا ىديما لاقو ) هلوق ٠ كلذ هيجوت مدقت دقو « ةبذلا حصتف

 عوببلا باتك نم « هتعاس نم بهوف اثيشث ىرتشا اذإ باب د ىف مدقت دقو « دنسلا اذه

 اهسيل مركسإام ةيده بيصاب - ۷

 لاق امهنع ا یر رع ن هلا دبع نع عن نع كلام دع ةيلكن ن لا دبع اشم ~~ ۲

 عجبا موي اهكسيكف اهقيرقشا ول « يلا لوسراي : لاقق ردجسلل باب دنع هاريس لح رباطملا "برع ىأر»
 اهنم رع كَ هللا لودر 'ىطعأف « لك تءاج "من . ةرخآلا ىف ل الخال نم اميلي اإ : لاق . ردف ولو
 اأ رع اهاسكف . !هسيلتل كسك أل ىنإ : لاقف ؟ تافام دراطع' ةلح ىف تاقو امنا ”وسك أ : لاقف « لح
 3 1 كم هل

 اع للا ىضر رع نبا نع هيبأ نع ليضف "نبا انئتدح رفمج وبأ رفعج نب دمع شرو - ۳
 : لاق « مَ يدلل رك ذف « كلذ هل “تترك ذف لع ءاجو « اهيل ”لٌّعدي ف ةمطاف تيب هلم دلا نأ ٠ لاق
 اب هيف ا : تلاقف امه تلاد رك ذف ع اهانأف ؟ ايندللو ىلام : لاقف « شوم ارتص اهماب ىلع تیار ىفإ
 « ةجاح مهبف رسب لهأ « نالف ىلإ هب یلسرب : لاق . ءاش
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 ن دیز تمم لاق ةرسمم نب كالا "دبع ىربخأ لاق ةبعش انك ح لاهنم زب جاج اشو - 4
 ؛ هپجو ىف بضل تيار اهتسيلف ١ ءاريس ةلح لت ىلا ىلإ ىدهأ د لاق هنع 681 يضر “لع نع بهو

 « نان نیب اهتفَدَدف

 [ ۸6۰ , 55 : ىف ہافرط ب ۲۹۱١ ثيدحلا ]

 عق وو . للا رابتعاب انه ناف ٠ كنوملاو ركذملل حلصي ءامد و ؛ رثكالل اذك ( اهسبل هركب ام ةيده باب ) هلق
 , هيزئتلاو م.رحتلا نم معأ وهام ةهاركلاب دارملاو « لاطب ناو ليعامسالا جرت ةبو « هسبل هركيام » ىنسنلا ةباور ىف
 ةمجرتلا نم دافتسيو . ءاسنلاك هسابل زوجي نمل ةبملاو عيبا اب هيف فرصتلا هبحاصل ناف « ةزئاج هسبل زو< الام ةيدهو
 هيف فئصملا دروأ مث . ةضفو بهذ نم برشلاو لك الا ةي اك ءاسنلاو لاجرال الصأ لمعتسي ال ام عنم ىلا ةراشإلا
 . ةرهاظ ةمجرتلل هتبسانمو « سابللا باك ىف هحرش یتایسو « دراطع ةلح ىف رمع نبأ ثيدح اهدحأ : كيدلحأ ةئالث
 ةبن ىديفلا هنأب ىذابالكلا مزج ( رفمج وبأ رفع نب دمع انئدح ) هلوق ٠ ةمطاف ةصق ىف سمح نبأ ثيدح اناث
 لمتحو . اميلا بسنف اهلزن ناكو « ءاوس قيرطلا فصن ىف ةكمو دادغب نيب دلب ةيناتحتلا نوكسو ءافلا حتغب ديف ىلإ
 امل او « ىزاغملا ىف اذه ريغ اثيدح ىراخبلا هنع جرخأ دقف ءرووشملا ظفاحلا ىسوقلا رفمج وبأ وه نوكي نأ ىدنع
 ليضف نع ريم با ةياور ىف داز ( اهلع لخدي مف ةمطاف تیب یب ىنلا أ ) هلق . ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف رع نبا نع عفان نع ليضفل سيلو « ىفوكلا ناوزغ نب ليضف نب دمه وه (هيبأ نع ليضف نإ انثدح ) هلق ٠ فالخ الب رفعج وبأ هتينكف ىنموقلا فالخب « هللا دبع وبأ ىديفلا ةياك ىف روهشملا نال كلذ تزوج
 ةياور ىف داز ( هل كلذ تركذف ) هلق. « اب أدب الإ لخدي ناك املقو لاق  نابح نباو ليعامسالاو دواد ىلأ دنع
 لاقف » ريم نبا ةياور فو « هركذف » ليصالا ةءاور ىف ( هب ىنلل ركذف هلق ٠) « ةمتبم اهآرف ىلع ءاج ريم نبا
 واولا نوكسو ميلا مضي ( ايشوم ارتس ) هلوق . « اهلع لخدن ملف تشج كنأ اهلع دتشا ةمطاف نإ هللا لوسداي
 ءا واولا تبلقف نوكسلا: لوألا قبسو ةاء افرح قتلاف ايشوم هلصأ : نيتلا نبأ لاق « ةيناتحت مث ةمجعم اهدعب
 نزوب یشوم هيف زرحيو ‹ لطمو ىضرم نزو ىلع راصف اهدعب ىلا لجال ىلوألا ترسكو ىرخآلا ف تمغدأو
 ىشوملا : ىزوجلا نبا لاقو . هشقنو هقر اذإ بوثلا ىشو هنمو « نولب نول طلخ ىشولا : ىزرطملا لاقو ‹ ىموم
 (هب ىلسرت لاق ) هلوق . شقنلا مقرلاو موقرملا ىأ ,قرللو ىلام» ريم نبا داذ ( ايندللو ىلام ) هلوق . یتش ناولأب ططخلا
 تيبلا لوخد ةهاركح ثيدحلا ىفو « دعب مهفرعأ ملو لدبلا ىلع لهأ رحب ( ةجاحمبب تيب لهأ ) هلوق . ءاي ديغب مالا مشب « لسرت » رثكالل ةياور فو « قايسل ةلالدل فذ نأ ردقي وأ ةفل ىهو نونلا فذحب « لسرت ه دذ يإل اذك
 تورم انبي لدی لپ هللا لوسر نكي مل لاقف ةئيفس ثيد> ثيدحلا اذه بقع نابح نبا ددوأو . هركيام هيف ئذلا
 ىلع قيورتلا انلمح نإ الإ رظن هلاق ايفو ء اهريغ نود ةمطاف تدب ىف ب هنم نكي مل كلذ نأب نايبلا هيلع مجرتو

 لست نم ةسسفنلا هزك ام. هتنبال قع ینا ہک: هريغو بلهملا لاق ؛ هيلع قلعي وأ 0
 ابيلمف « كلذ نم ريخ ىلع كلدأ الأ , امداخ هتل أس ال اه لوق ريظن وهو . مارح بابلا رتس نأ ال ء ايندلا ىف تاييطلا
 « سابللا باتك ىف هحرش ىتأيسو « فاس نيب اهتققشف » هلوق هفو ةلحلا ىف ىلع ثيدح اهثلاث . مونلا دنع ركذلا
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ک هنأ ىلع لاد هتأق « هبجو ىف بضغلا تيأرف ه هلوق نم ةرهاظ هتبسانمو
 هل اهادهأ هنوكعم اهسبل هل هر

 ا ميهاربإ رجاه » لكك ىبلا نع ةرره وأ لاقو . نيكرشملا نم ةيدحلا لوبق بص - ؟4

 س ابف ةاش ويكي نل 'تيدهأو . < َرَجآ اهوطعأ : لاف رانج وأ كلم اف ”ةيرف لخدف « ةراسب السلا

 «مرحبب ويلإ بتكو « ادار ءاسكو « ءاضيب ةلغب إب ودل بأ كلم ىدهأ » دي وبأ لاقو

بيش اندح دمحم نب و انک دح دمع "نب للا دبع اشو — 6
 ضر 9 الح ةداتق نع ”نا

 ىذلاو : لاقف « اهم سائلا بف « ريرحلا نع یہ ناكو « سدس ةبج هب ئن ىدعأ » لاق هنع لا

 « اذه نم نسحأ رةنج ا ىف ْذامُم نب لمس لیوان ديب دحم "سفن
 FY4A] > 1: ىف هقرط - ۲۹۱۰ ثيدحلا]

 ٠ « هلي 'ىبلا ىلإ ىدهأ ةَموُد رديك | "نإ » سنأ نع ةداتقأ نع يمس لاقو س ۹

 نب عاشه نع ةبعش انثادح شراح لا نب ”دلاخ انثتدح باعترلا دبع هني هللا دبع اش - ۷
3 

1 - 2 
1 7 - 

 : ليقف ءابنم لكف ةموسم ةاشب عبي بلا تأ دوم "ناد هنع هللا ضر كلام نب نأ نع دز

 « ب هلا لوسر تاو یف امف رعآ تاز اف . ال: لاق ؟ اهل الأ

 0 1 تھ ٠ رے م 27 29 0 5

 يآ نب نحر دبع نع نام ىلأ نع هيبأ نع “املس نب ريتا انثدح ناما وبأ شڪ - ۸

 اذاق ؟ ”مامط نم دحأ مم له : لي 'ىبلا لاقف « ةثامو ”نيثالث هَ یبا "مم انک د لاق امنع هلا ضر ركب

 'ىبنلا لاق ءاهف وسي“ مب ليو نامش ك رشم جر ءاج "من « نجف « هاوحنوأ مامط نم عاص لج "مم

« تمن صف «ةاش هتم ىرتشاف . عي لب ءال : لاق ۴ِ مأ : لاق وأ ؟ ةع أ يب : هل
 داوسب هب ىنلا أو 

 ناكنإ ءاهنطب داوس نم ةدرح هل يك ىنلا “رح دقو “الإ ةثالاو :نيئالثلا ىفام لا او . ىوشب“ نأ نطبلا

 ص ر 5 03 هس اه ت ةع 0 ۲

ا تلضفف «انغبشو نوممجأ اولك أف « نيتمصق اهنم لّمجف « أل بخ ًاهئاغ ناك نإو « مايإ اهاطعأ ادهاش
 ناتمصقل

 ْ « لاق اك وأ . ريمبلا ىلع هانم

 ةيده در ىف دراولا ثيدحلا فعض ىلا راشأ هنأكو كلذ زا وج ىأ ( نيكرشملا نم ةيدحلا لوبق باب ) هلق

 نم لاجرو كلام نإ بمك نب نمحرلا دبع نع بابش نبا نع ىزافملا ىف بقع نب یوم هجرخأ ام وهو ٠ كرما

ىدهأف كرشم وهو عي هلا لوسر ىلع مدق ةئسآلا بعالم ىعدي ىذلا كلام نب ساع نأ ۾ معلا لهأ
 ن لاقف « هل 

ايلا فو . حصي الو ىرهزلا نع مهضعب هلصو دقو “لسم هنأالإ « تاقث هلاج د ثددجلا « كرش ةيده لبقأ ال
 ب

رط نم امهريغو يذمرللاو د واد وبأ هجرخأ دام نن ضايع هشم لطب
 لاق ضايع نع هللا دبع نب ديزب نع ةداتق ق



 تيفحلا ۴۹۸-۲۹۱١ ٠ ۴١

 نوكسو ىارلا حتفب دبزلاو « نيكرشملا دبز نع تيبت ىلا : لاق . ال : تلق ؟ تبلسأ : لاقف ةقان مب ىنلل تيدهأ د

 نأب ىدبطلا اهنيب عمجل زاوجلا ىلع ةلاد ثيداحأ ةدع فنصملا دروأو . ةر نباو ىذمرتلا هحمص ء دفرلا ةدحوملا
 هل هيف ةيدحلا تعقوام زاوجلا ةلدأ ةلج نم نال رظن هيفو : نيءلسللل ىدهأ ايف لوبقلاو ةصاع هل ىدهأ ايف عانتمالا
 هسين أت كلذب ىجري نم قح ىف لوبقلاو ٠ ةالاوملاو ددوتلا هتيدهب ديري نم قح ىف عانتمالا نأب هريغ عمجو ؛ ةصاع
 نم ىلع درلاو « باتكلا لهأ نم ناكنم ىلع لوبقلا لمحي ليقو . لدالا نم ىوقأ اذهو « مالسالا ىلع هفيلأتو
 عنمملا خس ىعدا نم مهنمو . هصئاصخ نم كلذ نأو  ءارمالا نم هريغل كلذ عنتي ليقو . ناثوالا لهأ نم ناک
 هلق . صيصختلا الو لامتحالاب تبشيال خسنلاف ةفيعض ةثالثلا ةبوجألا هذهو . سكع نم مهنمو « لوبقلا ثيداحأب
 ىأيسو  ارصتخم هدروأ ثيدحلا ( ةراسب مالسلار ةالصلا هيلع هاربا رجاه : قب ىنلا نع ةريره وبأ لاو )
 عرش انلبق نم عرش نأ ىلع ىنبم وهو « رهاظ هنم ةلالدلا هجوو . ءايبنالا ثيداحأ ىف هيلع مالكلا عم الوصوم
 ( مس اف ةاش إب ىنلل تيدهأو ) هلوق . هراكنا انعرش نم دري ملاذا امس الو « هفل خيام انعرش ىف دري ملام انل
 فورعم داب ةن اتحتلا نوكسو ةزمحلا حتفب (ةلبأ كلم ىدهأ ديح وبأ لاتو ) هلوق ٠ بابلا اذه ىفالوصوم هركذ
 بشكو ه هلوقو . ةاكزلا ىف الوطم ثيدحلا مدقت دقو ٠ بارخ نآلا ىهو ةكم ىلإ نيبزصملا قيرط ىف رحبلا لحاسب
 اهدحأ : ثيداحأ ةئالث بابلا ف فئصملا دروأ مث . موف هرهاظ ىلع ىدوادلا هلحو « مدلبب ىأ , مرحب هيلا
 ءانبلا ىلع هلوأ مضب ( ىدهأ) هلق ٠ ىلاعت هللا ءاش نا سابللا باك ىف هحرش ىتأ ميسو « سدنملا ةبج ىف سنأ ثيدح

 ةبورع ىبأ نبا وه ( ديعس لاقو ) هلو . ةيلاح ةلمج ىهو ( ريرحلا نع )هب ىنلا ىأ ( ہنی ناكو) هلوق . لوبجلل
 «ديعس كش جابيد وأ سدنس ةبج » هيف لاقو هب ةبورع ىبأ نبا وهو ديعس ع حود نع دحأ هلصو ( لا )
 ىذا نايب هنم ىراخبلا دارأو . یلامت هللا ءاش نا سابللا باتكىف هحرش ةيقب عم فلاختلا نم هيفام نایب یتآیسو
 ةمود رديكأ نا » هيف لاقف ةداتق نع ماع نب ورمع قيرط نم مسم هجرخأ دقو . ةجرتلل هتفب اطم ربظتل ىدهأ

 ىهو ماغلاو زاجحلا نيب دلب واولا نوكسو ةلمهملا مضب ةمودو ؛ ردك أ ريغصت رديك أ وه ةمود رديك أو « لدنجلا
 ناكو « قشمد نم نامأو ةئيدملا نم لحام رشع ىلع نصحو عرزو لخت اهب ٠ كوبت برقب ةئيدم « لدنجلا ةمود
 ىلا بسني ةبواعم لإ ثراحلا نب ءابعا نبا نونلاو جلاب نجلا دبع نب كلملا دبع نب رديك أ وهو « اكلم رديكأ
 « ةئيدملا هب مدقو ناسح هاخأ لتقو هرسأف ةيرس ىف ديلولا نب دلا هيلا لسرأ مب ىلا ناكو . ايفا رصن ناكو ةدنك
 نم ىوق دانساب لمي وبأ ىورو . ىزاغملا ف ةلوطء هتصق قحس] نبا ركذ « هقلطأو ةبرجلا لع مب ىنلا هحلاصف
 ىف دجو هنا مث « هيلع مقلي ىلا هدرف ‹ بهذلاب اجوسنم جابيد نم ءابق جرخأ مدق امل هنا » نامنلا نإ سيق كيدح
 رديكأ نأ » لسم دنع ىلع ثيدح فو « ثيدحلا « رمع ىلا هعفدا : عدي ىنلا هل لاقف « هب عجرف هتيده در نم هسفن
 ىلع اهركذ ىلا ةلحلا نأهنم دافتسيف « مما وغلا نيبا رم هققش : لاق ايلع ءاطعأف « ريرح بوث مب ىنلل ىدهأ ةمود
 ٹیدح امین اث . ىلاعت هللا ءاش نا سابللا ىف مطاوفلاب دارملا ىتأيسو ‹ رديكأ اهادهأ ىلا هذه یه هلبق ىذلا بابلا یف
 نم ريخ ةوزغ ىف هحرش ىقأيسو ثيدملا « اهنم لك أف ةمومسم ةاش يلب ىنلا تنأ ةيدوهي نأ ١ اضيأ سنأ
 لسم داز ( اهب .ىجل اهنم لک اف ) لوق . ىتأيس اک اہمالسا ف فلتخا دقو « بنيز ةدوكذملا ةيدوملا مساو ؛ ىزاغملا
 ىلإ اهب یف هلوق دعب ملسم دازو « امس هيف تامج اهنا لاف هنم لك أف » ان روكذملا هجولا نم هتباود ىف دحأو
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 الأ لمقف ) هلو . « ىلع كطلسيل هللا ناک ام : لاق ‹ كلتقأل تدرأ : تلاقف كلذ نع الأسف » تكي هللا لوسد

 مفلا فقس ىهو «ةابل عج ماللا حتفب ( تاوبل ىف ) هلوق ٠ « هللا لوسر اي اولاقف لسمو دحأ ةياور ىف ( املتقن

 نعحرلا دبع ثيدح اهثلاث . مسبنلا دنع مفلا نم ودبيام ليقو  قلحلا ىضقأ ىه ليقو ؛ قلحلا ىلع ةفرشملا ةمحللا وأ

 « ىميتلا ناخرط نب نامياس وه ( هيبأ نع ) هلق . عويبلا ىف دانسالا اذهب هضعب مدقت دقو « قيدصلا ركب ىلأ نبا
 لجر ءاج مث ) هلو ٠ عاصلل ريمضلاو عفرلاب ( هوحن وأ ماعط نم عاص ) هلوق . ىباحصلا الإ نويرصب هلكدانسإلاو
 اهدمب ةمجعملا نوكسو ميلا عضب ( ناعشم ) هلق . دوك ذملا عاصلا بحاص مسا ىلع الو هما ىلع فقأ ل ( كرشم
 دازو ؛ لوطلا قوف ادج ليوطلا هناب ىلمتسملا ةياور ىف ثيدحلا رخآ ىف فنصملا هرسف ٠ ةليفث نون هرخآو ةلمهم

 ناعشم ظفلب رخآ هجو'نم ةمعطالا ىف ىتأيس نال یوفآ هنأكو « مدقت دقو « سأرلا تعش لوطلا دارفا عم : هريغ
 مآ اعبب ) هلوق . سأرلا رئاثلا نام لا ناعشملا : زارقلا لاقو . ناعشملا ريسفت ليوط هلوق نوكي نأ لمتحيو ؛ ليوط

 هلو . منقل نم ىأ « اهنم ىرتشاف » ىنيمشكلا ةياور ىف ( ةاش هنم ىرتشاف ) هلوق . ردقم لعف ىلع بصنتا ( ةيطع
 لاقي هنأ مدقت دقو ‹ مسق وه ( هللا أو ) ےل . اهريغو دبكنم نطبلا ىف ام لك وأ دبكلا وه ( نطبلا داوسب )

 ( نوعجأ اواكأف ) هلوق . اهايا هاطعأ هلصأو بلقلا نم وه ( هايإ اهاطعأ ) هلق . كلذ ريغو لصولاب و زمحلاب

 نأ لستحيو « موقلا ىدبأ اتعسو امبنوكل ىرخأ ةزجعم هيف نوكيف نيتعصةلا ىلع اوعمتجا اون وكب نأ لمتحم
 ولو ٠ مامطلا ىأ ( ءانلمل ناتمصقلا تلضفف ) هلق . قادتفالاو عامتجالا نم معأ ٠ ةلمجا ىف مهلك اواک أ مآ ديري
 ‹ لسم هجروا اذكو « نيتعصقلا ىف لضفو » ةمعطآلا ف فنصملا ةياور ىف عقوو « امهانلمح لاقل نيتعصقلا دارأ

 هنال كرشملا ةيده لوبق ثيدحلا اذه فو ‹ ىوارلا نم كش ( لاق اك وأ ) هلق ٠ لضف ىذلا ردقلل اذه ىلع ريمضلاو
 ءاينثو ناكىبارعألا اذه نآل ىباَمكلا نود ىثثولا ىنع ةيدملا در لمح نم لوق داسف هيفو ؟ ىدمي دأ عيدي له هلأس

 ۽ اةداص ريخلا ناك نإو ربحا ديك اتل مسقلاو ٠ ماعطلا ىلع عامتجالا ىف ةكربلا رووظو ‹ ةرورضلا دنع ةاساوملا همقو

 ملو «هنم لضفو روكذما عجل عسر یح محلا نمو عاصلا نم ريسيلا ردقلا ريثك-ت نم ةرهأب ةبأو ةرهاظ ةزجعُمو

 لح ةباحصلا نم ةعامج ثيداحأ نم ةلمجا ىف ماعطلا يمك درو ددو « نمحرلا دبع ثيدح نم الإ ةصقلا هذه رأ

 ىلاعت هللا ءاش نا ىتأتسو ةوبنلا تامالع الا ةراشالا

 : [ ةنحتمملا ۸ ] ىلاعت هلا لوقو . نيكر شمل ةيدملا سا - ۹

 نإ مهيلإ اوطسقنو مورت نأ رايد نم عوج رخ لو نيتدلا ىف ملتقي ل نيذلا نع هللا 4 امال ظ

 ( ( نيلعيقلا بح هلل
 ىضر رغ نبا نع رانيد نرش 87 ىثادح لاق رلالب 2 نالن اننا دج را نب الاخ اشم — ۹۹

 اذإو ةحجلا مو اسبلت ا مذه تبا : بكم ودل لاقف ¢ مای لجر ىلع ل 7 ا 0 لاق امنع هلا

 لسرأف « لاحم اهم هم هلا لوسر ىن أف « ةرخآلا ىف هل الخال نم وذه سبل امت : لاقف « دفا ”كءاج

 وأ اهعيبت « امتنا اگ 14 ینإ : لاق ؟ ”تلقم اهيف تلق دقو اسلا فيك : رع لاقف « ل اهتم ہر ىلإ
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 عسسل

 « ري نأ لبق ةكب لهأ نم هلرخأ ىلإ رع امس لسرأف .اهوسكن

 ضر ركب ىبأ رتب ءامسأ نع هيبأ نع ماشه نع ةباسأ 7 انك اح ليعامسإ نب ديب شا - ۰

 ب ا لوسر تیتفتساف « هلي ہٹا رلوسر دبع ىف ةكرشُم ىهو.ىتأ “لع تمدن تلاق امهنع لا

 « كأ ىلِص « من : لاق ؟ أ ”لصأنأ ؛ ةبغار فو تّمدق 7 "نإ : تاق

 ]۹۷۹ , ۹۷۸ / ۳۱۸۴ : ىف هئارطأ _ ۲۹۲۰ ثيدحلا]

 رخآ ىلا قاس ( نيدلا ىف ؟ولتاقي مل نيذلا نع هللا ک اهنيال : ىلاعت هللا لوقو ٠ نيكرشملل ةيدهلا باب ) هلق

 ذوحي نم نايب اهم دارملاو « ( مهلا اوطسقتوإل هلرق ىلا نوقابلا قاسو « تقولا ىبأو رذ ىبأ ةياور ىهو« ةبآلا

 نأ ىلع كادهاج نإو اإل ىلاعت هلوق ةداملا هذه نمو ؛ قالطالا ىلع تسول ايفنو اتأبثا كرشملل ةيدحلا نأو ء مهم هرب

 مزاتسيال ناسحالاو ةلصلاو ربلا مث <« ةيالا € افورعم اين دلا ىف اممحاصو « امهعطت الف لع هب كل سيلام یب كرشت

 (هلوسرو هللا داح نم نوداوب رخآلا مويلاو هللاب نو:ءؤي اموق دجتالإل ىلاعت هلوق ىف هنع یہ1ا ددا وتلاو بب احلا

 ةلح ىف ربع نبا ثيدح امهدحأ : نيئيدح هيف دروأو . ملعأ هللاو < لتاقي مل نمو لتاق نم قح ىف ةماع اهناف ء ةبآلا

 خالا اذه مساو « لسي نأ لبق ةكم لهأ نم هل خأ ىلا ربع اب لسرأف , هلوق هنم ضرغلاو « اب رق قبس دقو دراطع

 نب ماشه نإ ل سمج بأ مع تنب یهو « ةريذملا نب ماشه تنب ةمثيخ امهمأ « همأ نم رمع اخأ ناكو كح نب ناثع
 : تلق . بهو تنب ءامسأ امبمأ همأل ربع ىخأ باطخلا نب ديز اخأ كح نب ناهثع ناك اما : ىطايمدلا لاقو « ةريغملا

 وخأ وه اك ةعاضرلا نم اضيأ هاخأ كح نب نامثع نوكيف رمع تعضرأ بهو تنب ءامسأ نوكت نأ لمتحا تبث نإ

 ةينآلا ةئييع نبأ ةياور فو « ةورع نبا وه (ماشه نع) لق « ركب ىبأ تنب ءامسأ ثيدح |مبناث . همأ نم ديز هيخأ

 اذكك « ءامنأ ىنتريخأ » ةروكذملا ةنييع نبا ةياور ىف ( ركب ىلأ تنب ءامسأ نع ) هلوق . « بأ ىثريخأ د بدألا ىف

 لاق « ءامسأ نع رذاملا تنب ةمطاف نع ماشه نع ه هنع ةئييع نبا باسصأ ضعب لاقو ؛ ماشه باحصأ رثكأ لاق

 , كلذك ماشم نع هايور “ىراقلا بوةميو ىدقملا ىلع نب رمع نأ يعن وبأ ىكح : تلق . أطخ وهو ىنطقرادلا

 « ةقئاع نع ةورع نع » الاقف ماشه نع رفعج نب ديملا ديعو ةيواعم وبأ هاورو « نيظوفحم انوكي نأ لمتحيف

 نأ دعبي الو. ها تبئأ وهو : ىناقربلا لاق ٠ ربشأ لوآلاو ‹ ماشه نع ىروثلا قيرط نم نابح نبا هج رخآ اذكو

 ريب زلا نب هللا دبع ثيدح نم م اح لاو ىملايطلا دواد وبأو دعس نبا هجرخأ دقن ‹ هتلاخو همأ نع ةورع دنع نوكي

 نوكسو ءاحلا ركب - لسح نب كلام ىنب نم دعس نب ىزعلا دبع تنب - ةرغصم ةانثملاو فاقلاب  ةلبثق تمدق » لاق

 نعسو بيبز : ايادب « ةيلهاجلا ىف اهقلط ركب وبأ ناكو , ةن دملا ىف ركب ىبأ تنب ءامسأ اهتبا ىلع  نيتلمهملا نيسلا
 « ابلخدتل : لاقف « يلي هللا لوسر ىلس : ةشئاع ىلا تلسرأو « اعتب اهلخدت وأ اهتيده لبقت نأ ءامسأ تبأف « ظرقو
 دنع عقوو « مهو دقف ةعاضرلا نم اهمأ امنإ لاق نم نأو « ةقيقح ابمأ اهتأو ءامسأ مأ ةيمشت هنم فرعو « ثيدحلا

 ىلعف « ةانثملا نوكسب الوكام نبا هطبضو ةيناتحتلا نوكسب هنم ةدرجم ةخسن ىف هتيأرو « ةلمق امسا نأ راكب نب رييزلا

 ىلإ امس قاسو « ىزعلا دبع تنب ةليق ركب ىبأ ىنبا هللا ديعو ءامسأ مأ : ريبزلا لاق ‹ اهرغص ةليتق لاق نف اذه

 (ىأ ىلع تمدق) هلق اهتينكهلعل نیلا نبا لاق دقف ركب مآ اهمسا نا ىدوادلا لوق امأو ‹« ىؤل نب سماع نب لسح

 يرابلا عت ه ۵ ج۰٣ -- م



 رخاوأ ىف ایس اک ماشه نع ليعامسا نب متاح ةياور ىف اذکو « اہنبا عم ٠ بدالا ىف ىنأيس اک ماشه نع ثيللا داذ
 ىف اركذ هل رأ ملو « موزخم نب ورمع نب ديبع ن, كردم نب ثراحلا روك ذملا ابا مسا نأ ىيبزلا ركذو « ةيزجلا
 وهو ةين انت مث ةدحومب « اهيبأ عم » خسنلا ضعب ىف عقو هنأ انخويش ضعب ركذو ءاكرشم تام هن أكف ةباحصلا
 ىف د متاح ةياور ف ( لب هنا لوسد دېع ف ) هلق . اهمالسا ىف ليام ركذاس ( ةكرشم یهو ) هلوق ۰ فيحصت
 هل . ىذاغملا ىف هنایب ىنأيسو ‹ حتفلاو ةيبيدحلا نيبام كلذب دارأو « ب هقا لوس اودهاع ذا شيرق دبع
 تمدق ى نأ هللا لوسراي, تلاقف » متاح ةياور ىف ( ةبغار ىهو تءءدق ىأ نإ : تلق هلي هللا لوسر تیتفتساف )
 قيرط نم ىتاربطللو  كشلاب « ةيهار وأ ةبغار » ماشه نع سيردإ نب هلا دبع قيرط نم سلو « ةبغار ىهو ىلع
 وهو « ةبهارو ةبغار ىنتءاج » نابح نبا دنع ةشئاع ثيدح ىفو « ةبهارو ةبغار ١» روكذملا سي_:] نب هللا دبع
 « روحا ءرسف اذكه ۽ ةيئاع اهايإ اهدر نء ةفئاخ اهل امتنا رب ىف ةبلاط تمدق اهنا ىنعملاو « ىناربطلا ةياور ديؤي
 هنأب ىموم وبأ هدرو « ةياحصلا ف كلذل اهركذف « مالسالا ىف ةبغار ىهو : لاقف هلوأ مهضعب نأ ىرفغتسملا لقتو
 اذملو « ابكرش ىلع ىهو هذخأت ءىش ىف ىأ « ةبغار » اهلوةو « اهمالسإ ىلع لديام تاياورلا نم ءىش ىف عقي مل
 وأ ىنيد نع ةيغار هانعم ليقو . ها نذا ىلا جت ل مالسالا ىف ةبغار تناك ولو ٠ ابلصت نأ ىف ءا تنذأتسا

 « ةأفاكملا ىف اهم تيغرو « امترضحأ ىلا ةيدحلاب ءامسأ تأدتبا اهنآل « ىلا ددوتلاو فرراجمو ىم برقلا ىف ةبغار
 دواد ىبأ دنع ماشه نع سنوي نب ىسيع ةياور ىف عقوو « اهمالس] مزلتسي ل مالسالا ىف ىأ «ةبغار» هلوق لمح ولو
 ائر نم ةب راه هانعم ليق : لاطب نبا لاقو , ةرجابم مدقت ملو مالسالل ةهراك ىأ ياب « ةحغار » ىليعامسالا و

 ودعلا نع جورخلاب ( اغارم ) هلوق رسفي ءالعلا نب وربع وب أ ناكو لاق . ةمغارم ناكل كلذ ناک ول هنأب هدرو
 ( كمآ ىلص ) هلوق . ثيدحلا ىنمم ىف ربظأ ةدحوملاب « ةبغارو » لاق « كلذك اذه نوكي نأ لمتحيف هفنأ غد ىلع
 مل نيذلا نع هللا مابنيال : ایف هللا لزنأف د ةنييع نبا لاق : ةئييع نبا نع ىديجلا نع هثیدح بقع بدألا ىفداز
 نع متاح ىبأ نبا یورو « هنم هاقلت ةئيبع نبا لعلو «ريبزلا نب هللا دبع ثيدح رخآ ىف عقو اذكو «نيدلا ىف مولتاَعي
 ببسلا ناف امهنيب ةافانمالو :تلق ..اقالخأ هنسحأ و نيملسملل ابناج ءىش نيلأ اوناكنيكرشملا نم سائ ىف تلزن اهنأ ىدسلا
 اودجو ثيح نيكرشملا لتقب رمآلا ةيآ كلذ خسن ليقو . ءامسأ ةدلاو ىنعم ىف ناك نم لك لوانتيف ماع ظفللا و صاح
 بوجو هنم طبنتسيو « ةدلسملا لصوت ايهوحنو لاملا نم لصوت ةرفاكلا محرلا نأ هيف : ىباطخلا لاقو . لعأ هاو
 , ةندهلا نمز ىف مهتلماعمو ب رحلا لهأ ةءداوم هيفو . ها ايام دلولا ناك نإو ةرفاكلا مآلاو رفاكلا بالا ةةفن
 مع هللا ىضر ريبزلا جوزو.قيدصلا تاب یهو ال فيكو « اهنيد رمأ ىف .امسأ ىرحتو « بيرقلا ةرايز ىف رفسلاو

 مققادصو هبه ىف "مجري نأ دحأل "لحال تيساب - ۰
 نبا نع بيس نب ديعس نع ةداتق انت دح الاف ةبمشو ماش اقدح ھارپا نب لتس اشم س

 « رئيك ىف دئاملاک تبه ىف ”دئاملا هلي ىبلا لاق : لاق امنع لا ىضر سابع
 نيابع نبا نع ةمركع نع بو أ انثتدح ثراولا هدبع ان دح كرابملا نب ند-رلا نبع شرح و - ۲ ® سن
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 مجرب بلكلاك قبه ىف دومي ىذلا «ءوسلا لشم انل سيل » هب “ىلا لاق : لاق امنع ها ضر
 ‹ هش ىف

 باطلا نب رع “تعم هيبأ نع ا نب ديز نع كلام اننا دح عزف نب ىح اشم — ۴

 ءم هيرتشأ نأ "تذراف « دنع ناک ىذلا ”هعاضأف ءوللا ليبَس ف سر ف ىلع تاج » لوقي هنع هلا ىضر
 “ناف «دحاو ردي هک اطعآ نإو ءرتشتال : لاقف هب یا كلذ نه تلأسف « صخّرب هعئاب هنأ ؛تذئظو

 « هئيق ىف دومی ربلکااک و تقدص ىف داملا

 « اف هدنع ليلدلا ةرقل ةلأسملا هذه ىف حلا تب اذك ( هتقدصو هته ىف عجري نأ دحأل لحيال باب ) هلق
 عوجرلا ةحع ىري هنأ نكميف «دلولا هبهو ايف عوجرلا دلاولل نأ ىلا ةمجرتلا فراشأ هنأ  دلولل ةبملا باب » ىف مدقتو

 ةبملا باي » ىف مهبهاذم ليصافت ىلإ انرشأ دقو , ةلأسملا لصأ ىف فاسلا فلتخاو « رذع ريغب امارح ناك ناو هل

 دروأو . ضبقلا دعب اهيف عوجرلا زوحيال هنأ ىلع اوقفتاف ةقدصلا امأو « ةبهلاو ةيدهلا نيب مكحلا ىف قرف الو « دلولا
 انئدح ميهاربإ نب لسم انثدح ) هلوق : امهأدح] « نيقيرط نم سابع نبا ثيدح امدح : نيثيدح بابلا ف فنصملا

 لعو ليعامسالا دنع ةفيلخ وبأو ةناوع ىبأ دنع ةبالق وبأ هعباتو ؛ هجرخأ اذك ( ةبعشو ) قاوتسدلا وه ( ماشه
 نابأو ةبعش انثدح  لاقف روكذملا سم نع دواد وبأ هاورو « ميهاربا نب ملسم نع مهلك قبيبلا دنع زيزعلا دبع نبا
 ديعس نع ) هلو . ةعامج نع لسم دنع ناكهن أكف يمن ىبأ دنع ميهارب] نب لسم نع ىضاقلا ليعامسا هعباتو « مامو
 نبا عم هنأ ثدحي بيسملا نإ ديمس تعم ةداتق قربخأ » ةبعش نع رمش ةياور ىف ( سابع نبا نع بيسملا نبا
 سايع نبا تعم د بيسملا نب دعس نع جشألا نب ريكب ةياور ىف ( قب ىنلا لاق ) هلوق . دمحأ هجرخأ « سابع

 هرخآ ىف.دواد وب داز ( هتيق ىف دئاملاك هتبه ىف دئاعلا ) هلو . لسم هجرخأ « لوقي ی هللا لوسر تعم لوقي
 ىثيملا ود ( كرابملا نب نمحرلا دبع ىنثدحو ) هلوق : ةيناثلا قيرطلا . اما رح الا ءىنلا لعأ الو : ةداتق لاق مامه لاق د

 نبا الإ نويرصب هلك دانسالاو . روهشملا كرابملا نب هللا دبعل اغأ سيلو « ركب ابأ ىنكي ىرصب « ةمجعمو ةيناتحتب
 ةفصب فصنت نأ نينمؤملا رشمم انل ىغبنيال ىأ ( ءوسلا لثم انل سيل ) هلق . ةدم اهانكس دقو ةمركعو سابع
 لثم ةرخآلاب نونمؤيال نيذلا ) ىلاعتو هئاحبس هللا لاق « اهلاوحأ سخأ ىف تاناويحلا سخأ امف انهباشي ةميمذ
 ةبملا ىف اودومتال : الثم لاق ول ام ميرحتلا ىلع لدأ و كلذ نع رجزلا ىف غلب أ اذه لعل و ( ىلعالا لثملا هلو « ءوسلا

 ثيدحلا اذه نيب امج هدلول دلاولا ةبه الإ « ءاململا روهمج بهذ ضيقت نا دعب ةبملا ف عوجرلا ميرحتب لوقلا ىلاو .
 « ىل ةقدصلا لحال » هلوقك وهو « ميرحتلا مزلتسيال « لحال د هلوق : ىواحطلا لاقو . ىضاملا نامنلا ثيدحو
 هلوقو : لاق :.ةهاركلا ىف ظيلفتلا كاذب دارأو ٠ ةجاحلا ىوذ نم هريغل لج ثيح نم هل لحال هانعم امئاو
 «بلكلاك» هلوق ىهو ىرخاللا ةياورلا ىف ةدايزلا نكس امارح ءقلا نوكل ميرحتلا ىضتقا ناو « ةثيق ىف دئاعلاكو

 . بلكلا لمف هبش لعف نع ةيزتثلا دارملاو ؛ هيلع امارح سيل ءقلاف دبعتم ريغ. بلكلا نال « ميرحتلا مدع ىلع لدن.“
 رجزلا ىف ةفل ايملا هب ديري ءايشآلا هذه لثم ىف عرشلا فرع نأب و « هل ثيداحالا قايس ةرفانمو هلوأت ام داعبتساب بقعتو



 ةيملا باتك - ه١ 0 ظ ۹
 ىلإ هتببه ىف دئاعلا ىأ ( هتبه ىف دوعي ىذلا ) هلوق . « ريزنخ مل ف هدي سمغ ان اکف ریشدرنلاب بعل نم ه هلوةك
 ىف عقو ليثملا اذه ( هئيق ىف عجرب باكلاك) هلوق . ( انتلم ىف ندوعتل وأ ) ىلاعت هلوةك وهو ‹ برهوم ا

 عجري ىذلا لثم » ظفلب هنع رقابلا ىلع نب دمت رفمج ىبأ ةياور نم هجرخأ لسم دنع اضيأ بيسملا نإ ديعس قيرط
 ةقدصب قدصتي, ىذلا لثم امبإ» ةروكذملا ريكب ةياور ىف هلو « هلك أيف هثيق ف عجر مث .قي بلكسلا لثك هتقدص ىف

 ( ةعزق نب ىع انثدح ) هلق  رمع ثيدح ىناثلا ثيدحلا . « هثیق لك أي مث قب بلكسا لثكهتقدص ىف دوعي م
 ثيدح رخآ ىف ىفأيس ( لسا نب ديز نع ) ھوق . ىداخبلا ريغ هل جرخي مل ميدق یکم « ةلمبملاو ىازلاو فاقلا حتتفب
 كلاملو . ارصتخم هركذف « ىبأ تعم : لاقف لسأ نب ديز لأسي اكلام تعمس نايفس انئثدح » ىديجلا نع ةبهلا ف
 فخحالا تباث نع رائد نب ورمع نع كلاث دانسا هيف هلو ء رمع نبا نع عفان نع داهجلا ىف ىتأيس رخآ دانسإ هيف

 ىف ىهو « ربثملا ىلع ه نايفس نع ىنيدملا نبا داز ( باطخلا نب رع تعم ) وق . بلا دبع نبا هجرخأ رمع نبا نع

 لك نم قئافلا ميركلا قيتعلاو « قيتعو أطوملا ىف ىنءقاا داز ( سرف ىلع تلمح ) هلق . « ىنطقدادلا تاطوملا »
 ىدهأو » لاق كي ىنلا ليخ ةيمست ىف دعس نب لهس نع هدنسب ىدقاولا نع دم نبأ جرخأ سرفلا اذهو « ”ىث
 هتيمست اذهب فرعف « ثيدحلا « عابي هدجوف هقا ليبس ىف رمع هيلع لمح ر مع هاطعأف درولا هل لاقي اسرف هل ىرادلا ميت
 نع رمع نب هللا دبع قيرط نم هجرختسم ىف ةناوع وب أ هقاسو هظفل قسي ملو ملم هجرخأ ام هضراعي الو ء هلصأو
 امل رع نأ ىلع لمحي هنآل ءالجد لب هللا لوسد ءاطعأف هلا لیبس ىف سرف ىلع لمح رمع نا » رمع نبا نع عفان
 هب راشاف هيلع هلمحت نميق هراشتسا وأ « هيلع هب قدصتي نم رايتخا مب هللا لوسر ىلا ضوف هب قدصتيي نأ دادأ
 ناك ول ذا هب دهاجيل كيلم لمح هيلع هل هنأ هرهاظ ( هللا لبس ىف ) هلوق ٠ اهب هرمأ هنوكل ةيطعلا هيلا تبسفف هيلع

 لديو « كلذ توبث ىلإ رقتفم وهو « هيف سبح اف هب عافتنالا نكميال ةلاح ىلإ غلب ليقو « هعبب زج مل سيبحت لح
 ال دابجلا هللا ليبسب دارملاف اذه ىلعو . هفقو وأ هسدح ىف لاقل اح ناكولو « هتبه ىف دئاعلا ه هلوق كيلم هنأ ىلع
 ىأ ( هعاضأف ) هْلِوَق . هل فقو امف هب عافتنالا روصتنال ةياغ غلب اذإ فوقوملا عيب زاجأ نمل هيف ةجح الف ٠ فقرلا

 هانعم ليقو « هتميق نودي هعيب داراف هرادقم فرعي مل ىأ ليقو « هتمدخو هتنؤ٠ى رصقز هيلع مايقلا نسح مل

 هدجوف ه ملسأ ني ديز نع مساقلا نب حور قيرط نم ملم ةباور هديؤيو ؛ رهظأ لوآلاو ؛هل لعجام ريغ ىف هلمعتسا
 ادوع ءارشلا ىع (هرتشتال) هلوق . هعبب ةدارا ىف روكذملا رذعلا ىلإ و كلذ ةلع ىلإ راشاف «لاملا ليلق ناكو هعاضأ دق

 ءاعوجر هب حاسي ىذلا ردقلا ىلع قلطأف ٠ ىرتشملل كلذ لثم ىف عئابلا نم ةحاسملاب ترج ةداملا نال ةقدصلا ىف
 کلم دق ناكعئابلا نأ « مردپ هک اطعا نإو » هلوق نم دافتسيو « مردب هكاطعأ ناو » هلوقب صخألا.ىلإ داشأو
 ةميقلاب الإ هعيبي نأ هل ناک امل هل سبح انف هب عفتني ال راص هنوكتل هعيب زاجو هركذ مدقت نم هاعدا اك اسبح ناک ولو
 : لاقو ليعامسالا هلكشتسا دقو . لعأ هللاو ء سبحلا وه ىرتدملا ناك ولو :ىشب امنم حاسي. نأ هل ناكالو « ةزفاؤلا
 عابي نأ زوجي فيكف بهوب الو هلصأ عابيال رمع فقو ىف رمع نبا ثيدح ىف هركذ مدقتام فقاولا طرش ناک اذ
 ىري نم امطعب ةقدص هلعج رمع نأ.هانعم لملف : لاق ؟ هعبب نم عنمي وأ هعئاب ىهنيال تفيكو.,:بوهوملا سرفلا:
 اضيأ .روكذملا ليلعتلا نم دافتسيو « ركذام هنم ىرج روكذملا لجرلا مقلب ىنلا اهاظعأف هءاطعإ مب هللا لؤنسر
 يبنلا اذه روپا لم( خا هتقدص ىف دئاعلا ناف) هلوق . : ىلا. وانني: مل + هذ نم لغأب عاب الثم دج رار هنأ



rev 1Y4 - 14 ثیدحلا 

 ررڪذملا رجزلا مث . رهاظلا وهو : هريغو ىطرذلا لاق ؛ ميرحتلا ىلع موق هلو : هيزنتلا ىلع ءارشلا ةروص ىف

 اذه مومع نم ص : ىرإطلا لاق . الثم ثاريملا هيلا هدر اذإام ال« اهبشأ امو ةروكذملا ةروصلاب صوصخم

 ثاييملا اهدر ىنلاو « ضبقت مل ىلا ةبملاو ؛ هدلو برهوملاو ادلاو ناك نمو « باوثلا طرشب بهو نم ثيدحلا
 الف هحر لصي نم وحنو ريقفلا بشي ىنغلاك كلذ ادعام امأو . كلذ لك ءانثتساب رابخألا توبثل ء بهاولا ىلإ

 هيف ام عم رع ركذ لكشتا دقو . ةرخألا باوث اب داري ةقدصلا اقلطم هيف عوجر ال امو : لات « ءالؤمل عوجر

 ججرف  ىعرشلا محلا خيلبتو نايتكلا  ناتحلصملا دنع ضراعت هنأب بيجأو « حجرأ هناتكو ربلا لمع ةعاذإ نم

 نيب عمجيف ٠ تلمح : لوقي الو « الثم سرف ىلع لجر لمح : لوقي نأ هنكس ناك هنأب بقعتو ؛ هب لمعف ىتاثلا
 ,عاذأ هيطعأ ىذلا لملف هعرقو دعب امأ و « هدئعو لعفلا لبق وه ام ناتكلا ناحجر لح نأ رهاظلاو . نيتحلصملا

 هل عقت ىذلا نأل « روكذملا كلا ةحصل اديك أت هسفن ىلا كلذ هتفاضا ىف نأ هيلا فاضيو « نامتكلا قتئاف كلذ
 كهم لا ةفاضاب حرص دصقلاب نالعالا نم ىثخيام نمأ اءلف ء هروضحب ابعوقو الإ هدنع سيل نم ارطبضب ردجأ ةصقلا

 نم نأ نمامأ < ءايرلا و بجملا نالعإلا.نم هسفن ىلع ىشخي نمل ناهتكلا حيجرت لح نوكي نأ لمتحيو « هسفن ىلإ
 الف رمعكح كلذ

 4 ر 0 رعرج نب نأ نسو 5 ماشه انربخأ 'ىموم نب يهاربا شرم # 5304 ٭ بای - ١

 نیب اودا ناع'دج یب لو بص یب "نأ 3 a ىبأ ن ا يع 7 للا دبع ىربخأ : لاق ممرخأ

 . ربع نبا : اولاق ؟ كلذ ىلع اكل دَبشي نم ناورم لاقف « ًابيهْص كلذ 'ىطعأ هب هللا لوسر“ نأ ةرْحو

 2 مل وتداهشب ”ناورم 'ىطَقَ 8 و نيتبب ًابيعص 1 لا ”لوسر "امال د ېشف « ماعرف

 دعب ةباحصلا نأ امل هتبسانمو ٠ هلبق ىذلا بابلا نم لصفلاك وهو « ةجرت ريغب عميمجلل اذك ( باب ) هلوق
 نا ) لوق  ةبملا ف عوجرلل رثأ ال نأ ىلع لدف ؟ ال مأ عجد له اواصفتسي مل بيبصل كلذ ب ىنلا ةيطع توبث
 . عويبلا باتدك نم ءمىبرحلا نم كولمملا ءارش باب » ف برملا ىف هلصأ مدقت دقو ء ىورلا نانس نبا وه (بيبص ىنب

 قي رط نم ليعامسالا ةياور ىهو «ناعدج نبا ىلوم » نيقابللو ء ىنمشكلا ةباور ىف اذك « ناعدج ىنب ىلوم » هلوقو
 دعس نر بعك نب ورم نب ناعدج نب هللا دبع وه ناعدج نباو « هيف ىراخبلا خيش ىموم نب ميهاربا نع متاح ىبأ

 لو ناثعو دابعو ىقيصو حلاصو دعسو ةزمح هنع ىور نم دلولا نم هل ناکف بيبص امأو ةر نب می نبا

 ىف ةنيدملاب بيهص توم ناكو « ةءواعمل ةنيدملا ريمأ ناك ثيح محلا نبا وه ( ناورم لاقف ) هل . بيبحو

 ىلوتملا نأ ىلع لمحيف « عملا ةغيصب ةصقلا ةيقبو ؛ ةينثتلاب هيف اذك ( اكل دبشي نم ) هلوق . ىلع ةثالخ رخاوأ
 ىف نأ ىلع « ةينثتلا ةغيصب ةداتو عملا ةغيصب ةرات مهلا بسنف كلذب نوقابلا یضرو نينثا اناک منم كلذب ىوعدلل

 ٠ مهضعل دنع نانثا عمج ا لقأ ناب قامركلا تعا هيف لاكشإ الو « مل دهش نم نازم لاقف د ليعامسالا ةياور

 ةداهشلاب ربخلا نع ربع وأ ردقم مسق هيف وأ مسقلا كح ةداهشلا ىطعأ هن أك ء مسقلا مال ىه ماللإ حتفب (ىطعأل) هلق
 رع نبا ةداهشب مل ىضق ناوم نأ 'اربخ هن وک ديؤيو « ركنم ريغ عماسلا ناک نإو اريثك مسقلاب دكؤي ربلاو



 فول
 ةيملا باتك-ه١

 ‹ رظن هيف ميمو هئداهشي مل یضق ةنأ لاطب نبا ىوعدو . رخآ دهاش ىلا جاتحال ةقيقح ةداهش تناكولو و

 اذإ دحاولا دهاشلا ىنكي هنإ حيرشك فلسلا ضعب لوقل نرخ أملا ضعب هب لدتسا دقو « ثيدحلا ىف رک ذی مل هنآل

 هل زوجي دحاولا دهاشلا قدس رك احلا ملع اذإ باب » نئسلا ىف دواد وبأ مجرتو « هقدص ىلع لدن ةنيرق هيلا تمضنا
 صاع كلذ نأ ىلع روبجلاو « ةروهشم ىهو نيتدابشلا اذ هتيمست ببس ىف تباث نب ةميزخ ةصق قاسو « كح نأ
 ناف « هللا لام نم ءاطملا هدنع قحتسي نم كلذ ىطعأ ناورم نوكي نأ لمتع : نيتلا نبا لاقو . لعأ هاو ةميزخي
 اصاخ كلذ نوك دقو : لاق « ءاطعلل ءىشنملا وه ناك نكي مل نإو « هل اذيفنت ناك هاطعأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ناك

 ركذ ( ةرجحو نيتبي ) هلوق . بلسلا هدنع ناك نم ةداهشو هاوعدب هل ىضق ثيح ةداتق ىبأ ةصق ىف عقو اک ءلاب
 هلي ینا ساب كلذ تلعف امل لف « بيوصل هتيهوف ةبلس مال ناك بيهص تیب نأ « ةنيدملا رابخأ » ىف ةبش نب رع

 هب تعقو ام ريغ رخآ تيب وه وأ « بيمصل ءاطعأف كلَ ىنلل ةقيقحلا ف ناكحو زاجلا قيرطب اهلا بسن وأ
 1 ةروكذملا ىوعدلا

fريما ف ليام ساپ  
 یف “او

 رادع ككتج : ( اهف رتا ) 4 اهلج : یری ىهف راد ترا
 "يآ د لات هنع لا ضر راج نع 0 ىلأ نع يع نع نابيش انش “لح م وبأ اشم - م

 ظ ظ ه4 تیز نابن یرشاب انا
 نب ريشب نع ,سنأ نب رضنلا ىنث دح لاق ٌةداتق انث دح مانع انثكلح مع نب صفح اشو - 5

 « ةزئاج ىَرمملا ٠ لاق كو یل نع هنع فا ىضر ةر ره ىفأ نع كبت
 هل للي ”ىبلا نف راغ یل دح : دءاطع لاقو

 لبق ةلمسب ةمبركو ليصالل تب , ماكحالا نم كلذ ىف دروام ىأ ( یقرلاو ىرمعلا ىف ليقام باب )ەل

 « نوكسلا عم هلوأ حتف ىكحو « هلوأ مض عم ميلا مض كحد , رصقلا عم ميلا نوكسو ةلمهملا عضب ىرمعلاو « بابلا
 لوقو رادلا لجرلا ىطعيف ةيلهاج لا ىف كلذ نولعفي اوناك مهنال « ةبقارملا نم ةذوخام اهنزوب ىقرلاو« رمعلا نم ذوخأم
 توم ىتم بقري امہنم الك نال ىقر امل لبق اذكو ‹ كلذل ىرمع ال ليقف كرمع ةدم كلابتبأ ىأ « اهايإ كترمعأ : هل

 اذا ىرمملا نأ ىلع دوبججلاف اعرش امأو . ةغل اهلصأ اذه « كلذ ىف هماقم نوموقيف هتثرو اذكو « هيلا عجرتل رخآلا

 خش وهو اهتحصب لاق مزح نبا نکل 5 ةفئاطو دواد نع ىدرواملاو سانلا ضعب نع ىربطلا بيطلا وبأ ءاكحام

 هقتعأف ادبعرمعملا ناكول ىح «تابملارئاسك ةبفرلا ىلإ هجوتي هنأ دوهجلاف « كيلتلا هجوتيام ىلإ اوفلتخا مث. ةيرهاظلا
 كلسي لهو . ميدقلا ف ىعفاشلاو كلام لوق وهو ةبقرلا نود ةعفنملا ىلا هجوتي ليقو , بهأولا فالخب ذفن هل بوهوملا
 ىلإ ىقرلا فو ةبقرلا ىلا هجوتي ىرمملا ىف كيلفلا ةيفنحلا نعو « ةيكلاملا دنغ ناتياو.٠؟ فقولا وأ ةيراعلا كلسم هب
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 قاطأو « ابلصأ ىلا كلذب راشأ « هل ابتاعج ىرمع ىبف رادلا هترمعأ د فنصملا لوقو « ةلطاب اهنأ مهنعو « ةعفنملا

 رخآ ىف كلذب هحيرصت قيس اک ةيراع اهتأ یر الو ء روہجلا لوقك هل بوهوملا كلم ريصت اهنأ ىر ةنال لمجلا

 لاقو « اريثك دمتمي هيلعو « زاجلا » ىف ةديبع ىلأ ريسفت وه « ارامع كلعج اف كرممتسا ه هلوقو . ةبملا باوبأ
 وه ( يع نع ) هلوق . اهنم كنوق جارختساو اهترامع ىف کل نذأ هانعم ليقو « کرامعآ لاطأ كرمعتسا : هريغ

 « هلا دبع نب رباج تعمس ةبلس وبأ ىنثدح د ىح نع ماشم ةياور ىف ( رباج نع ةلس با نع ) هلوق ۔ ريثكىبأ نبا
 ءابتأ» حتفب وه ( هل تبهو نمل اهنأ ىرمعلاب قلب ىنلا یضق ) هلوق . نحر دعنا وه لح وبار : لين ةجرخأ

 اهظعأ ىذلل اهناف هبقعلو هل ىرمع رمعأ لجر اأ , لسم دنع ةبلس ىب نع ىرهزلا ةباور ىفو « اهنأب ىضق ىأ
 هوحن هلو « ىرهزلا نع كلام قيرط نم هظفل اذه « ثيراوملا هيف تعقو ءاطع ىطعأ هنال اهاطعأ ىذلا ىلا عجرتال

 ملو « هبقعلو رمعأ نمل ىهو اف هقح هلوق عطق دقف : هنع ثيللا قيرط نم هلو « ىرهزلا نع حيرج نبا قيرط نم
 كل ىه لوقي نأ مب هللا لوسر اهزاجأ ىلا ىرمملا اما د هنع رمعم قيرط نم هلو « هرخآ ىف ىذلا ليلعتلا ركذي

 ركذي ملو « هب ىتفي ىرهزلا ناك: رمعم لاق « اهبحاص ىلا عجرت اہناف « تشعام كل یھ د لاق ىنلا امأف , كبقعلو
 باتكى هتحضوأ دقو « ةلس ىبأ لوق نم ليلعتلا نأ ىرهزلا نع بئذ بأ نبا قيرط نم نيبو « اضيأ ليلعتلا

 ‹ نيرجابملا نورمعي رامنألا لج »د لاق رباج نع ريبزلا ىبأ قيرط نم لسم هسجرخأو . « جردملا »

 ايح اهرمعأ ىذلل ىف ىرمع ريعأ نم هناف اهودسفت الو كلاومأ ميلع اوكسمأ : هرب ىلا لاقف
 « كبقعلو كل ىه » لوقي نأ اهدحأ : لاوحأ ةئثالث تاياورلا هذم نم عمتجيف ءهبقعلو اتيمو

 هذسيف « ىلا تعجر تم اذاف ء تشع ام كل ىه » لوقي نأ امنا . ةبقملو هل بوهوللل اهنأ ف حيرص اذبف
 لات هبو ‹ ىرهزلا ةءاور البق ىتلاو هده تدي فو + لأ قلا لا تعجر تام اذاف , حصح ىهو ةتقؤم ةيراع

 دسأف طرش هنأب اوجتحاو « بهاولا ىلا عجرتال مرثك أ دنع حصألاو « ةيعفاشلا نم ةعامج هحجرو ءالعلا رثكأ

 ىلع لدت هذه ريزا ىلأ ةياورف « قاطو ابكت رمعأ لوقي نأ املا . بابلا رخآ كلذل جاجتحالا ركذأسو « ىغلف

 دقملا : ميدقلا ىف لاتو. روج لاو ديدجلا ىف ىعفاشلا لوق وهو ؛ بهاولا ىلا عجرتال اهنأو لوألا كح اهنكح نأ

 ' نأ ىح ةداتق نأ ىئاسنلا ىود دقو . ديدجلاك ىعفاششلا .رع ميدقلا ليقو « كلام لوقك هنعو . هلصأ نم لطاب

 هريغو نسحلا نع ةداتق هل ركذف.ءهقالطالا ةروص ىنعأ ةلأسملا هذه نع ءابقفلا لأس كلملا دبع نب ماشه نب ناملس
 لاقف لاق ٠ ٠ كلذ لثم مب ىنلا نع رباج نع ءاطع نع هل ركذو : لاق « كلذي ةر ره ىلأ ثيدح هل ركذو « ةزئاج 8

 . هطرش لمح ىذلل ناكءدعب نم هبقع لعجي مل اذا « هدعب نم هبقعلو هل رعأ اذإ ةزئاجلا ىأ ىرمملا املا : ىرهزلا

 ( دیشب نع) هلو ٠ ناورم نب كلملا دبع ا ىضق ءاطع لاقف < اهب نوضقبال ءافلخلا نأب ىرهزلا جتحاو ةداتق لاق

 نم ثيدحلا یوار وهو ةداتق مف ( ةزئاج ىرمعلا ) هل ٠ هدلو نزو نونل اب ( كيبن نبا ) ميظع نزو ةمجعملاب 0

 . ريغ هلم مهفيال ةياورلا هذه ىف زاوجلا قالطأو <« ىضاملا ليصفتتلا ىلع ىرهزلا هلمحو : هنع هتيكحام قالطالا اذه

 . دقو « كلذ ىلع دئاز ودق ىلا جاتحيف ة اتق هيلع هل ىذلا وهو افاطاعي ىذلل ىلا ىلع ةلخخ امأو « ةحصلا وأ لحلا ٠
 «هل وهف ايش ربعأ نف , ىرمعال د اعوفرم ةريره ىنأ نع ةبلس ىبأ نع ورمع نب دم قيرط نم ىاسنلا جرخأ
 لدب « هرحن د رذ ىبأ ريغ ةباور يف ( هلثم مقلب ىنلا نع راج ,وثدح ءاطع لاتو ) هلوق ٠ ةداتق همبف امل دهشي وهو



 ةبحلا باتك هو }°

 , اًمامم هلعج ند موو « ءاطع لاقو » لئاقأأ وه ةداتقف ٠ هلع ةداتق نع روكذملا دانسالاب ا ءاطع قيرطو ؛ هلثم

 وهو ؛دحاو امېظفل و اعیج نيدانسالاب هقي رط نم هجرختسم ىف يعن وب أ هجرخأ مامه نع ديلولا وبأ كلذ نيب دقو

 . « اهلهآأل ثاريم ىرمعلا » ظفلب ةداتق نع ةءورع ییا نب ديعس قي رزط نم لسم هاور دقو ءرذ ىبأ ةياور ىوقي

 لوق وهو ىنعملا ادحتم امهنأ ىر هنأكو « ىرمعلا ىف نيدراولا نيثيدحلا الإ رکنی مو ىقرلاب فنصملا مجوت : (هيبنت)
 نع حي دانساب ئاسنلا ىور دقو ؛ دوما فسوي وبأ قفاوو « دمو ةفينح وبأو كلام ىقرلا عنمو « روما

 هللا لوسر ىهن د لاق ءاطع نع ميركلا دبع نع ليئارسإ قيرطنم هلو « ءاوس ىقرلاو ىرمعلا » افوقوم سابع نبا
 اذكم « زئاج ومف متاعف ناف « كتايح كل ىه لجرلل لجرلا لوقي : لاق ؟ ىقرلا امو : تلق . ىقرلاو ىرمعلا نع هيَ

 ىرمعال  اعوفرم ربع نبأ نع تباث ىبأ نإ بيبح نع .اطع نع حب رج نبا قيرط نم هجرخأو ء السر هجرخأ
 نبا نم هل بيبح عامس ىف فاتخا نکل ‹ تاقث هلاجر «ةتامو ةثايح هل ويف هبقرأ وأ ًائيش رمعأ نف « ىقرالو

 ؟ ىهنلا هجوي اذ ام ىلإ اوفلتخا : ىدرواملا لاقو . ىرخأ قيرط ىف هانممو « قيرط نم ىثاسنلا هب حرضف : ربع

 ديفيام ةحص عنم ام] ىهنلا ليقو « خوسذملا حلاو ىلهاجلا ظفالا ىلإ هجوتي لیقو ؛ محلا ىلا هجوتي هنأ رهظألاو

 ةصصو « ضيحلا نمز ىف قالطلاك هتمض عنم الف هبكن م ىلع اررض هنع ىلا ةع ناك اذإ امأ , ةدئاف هنع ىبنلا

 ةهاركلا ىلع لح ناف « ميرحتلا ىلع ىبنلا لمح اذإ هلك اذه « ضوع ريغب لوز هكلم ناف « رمعملا ىلغ ررض ىرمعلا
 ىرمعلا » هلوق كاذب حرصيو « هكح نايب نم ثيدحلا رخآ ىف ركذ ام ةفداصلا ةني رقلاو « كلذ ىلا جتحي مل :اشرإلا وأ
 . لعأ هللاو « ابلهال ةزئاج ىقرلاو « اهلهأل ةزئاج ىرمملا » هعفر رباج نع ريبزلا ىبأ قيرط نم ىذمرتللو « ةزئاج

 ام رحتب ليق ولو « مدقم ثيدحلا نكلو « لوصألا سايق نع ديعب ىقرلاو ىرمعلا ةذاجإ : قاذحلا ضعب لاق
 لاق اک ةعفنملا امهيف دارملا ناك ولو « لاومآلا ظفح وهو جراع مآل ىا نأكو « دعبي مل ثيدحلل امهتحو ىبنلل
 عرشلا ءا ‹ روكحذملا طرشلاب ةبقرلا كيلمت الإ اسبب برملا دوصقم نأكام هنأ رهاظلاو ء امهنع هني مل كلام
 حص دقو « ةبحلا ف عوجرلا هبشي هناف كلذل داضملا طرشلا لطب أو « ةدومحلا ةبملا تعن ىلع دقعلا ححصف مهتمغارمب

 نمل ىرمعلا د هعفر سابع نبا نع ريبزلا ىلأ قيرط نم یاسنلا ىور دقو . هثیق ىف دوعي باك-لاب هبشو هنع ىهنلا
 *ىراطلا عوجرلا لثم دقعلل نراقملا عوجرلا طرشف « هئيق ىف دئاعلاكهتبه ىف دئاعلاو « اهقرأ نمل ىقرلاو اهرمعأ

 حصو طرشلا لطب كلذ فالخ ىلع ابجرخأ ناف « اقلطم ابجرخي وأ اقلطم ابقي نأ أو « كلذ نع ىهنف هدعب
 ةريرب ةصق ىف مدقت اک ادبع عاب نمل ءالولا طرش لاطبإ وحن وهو . هل ةمغام دقعلا

 سرفلا سالا نم راعتسا نک اپ - مج

 لا راعتساف « قفيدلاب عر ناك لوقي اأ تهمس : لاق ةدانق نع ةبعُش انث دح د شو - ۷

 ¿ارل هادو ناو « یش نم انيأر ام : لاق مر الف « هك رف بودنملا هل لاقي ةحلط ىلأ نم اسرف هيَ
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 « ةيراعلا باتك» بابلا لبق ءاتكردأ نم ارتا ضع ركذو « ةينثتلاب ءامهريغو » لاق نكل هءوبش نبال هلثم تبثو

 ديدشتب ةيراعلاو . عفانملا ةبه امال ةبملا ىلا ةيراولا فاضأ ىراخبلاو « حورشاا الو خسألا نم ءىش ىف هرأ لو

 ءاجو بهذ اذإ راع نم ةذوخأ» : ىرهزالا لات« ةيناتحت ريغب ةفيفخ ءار ةراع کحو « ابفيضخت زوج و ةمناتحتلا

 : ىرهوجلا لاقو « بوانتلا وهو رواعتلا نء ىه : ىمويلطبلا لاتو « .ىجلاو باهذلا رثكي هلال رابعلا ىم هنمو

 هسفن ىف احح ناك ناو بقعتلا !ذهو « هلمف ىف راعالو 0 نم ابعوقوب بقعتو « راع الط نال راعلا ىلا ةبوسنم

 ‹ ةبقرلا نود عفانملا ةبه عرشلا ىف ىه . 000 كلذ لثم ىف عراشلا لعفو « ةغللا لقا ىلع دربال هنك-ا

 « هيف نوذأللا هجولا نم كلذ ناك اذإ ايف الإ اتم ن ااا دب ىف تفلت اذإ ةيراملا محو اتقوت زوحيو

 طرش ىلع ءىث امف سیا نع اغ تالا فود نمضي مل دمتي مل نإ ةيفنحلاو ةيكل املا نعو : رومجلا لوق اذه

 « مراغ ميعزلاو « ةادؤم ةيراعلا : لوقي عادولا ةجح ىف خام ىنلا عمس د هنأ ةمامأ بأ ثيدح اهربشأ « ىراخبلا

 نيمضتلا ىلع ةلالد هيف سولو « رظن هب لالدتسالا ىف : تلق . نابح نبا هححمسو ىذمرتلا هئحو دواد وأ هجرخأ

 ىود معن . اهدر مرلي م ةنامألا تفلت اذإو ( املأ ىلا تانامآلا اودؤت نأ کمي هللا نا ل لاق ىلاعت هللا نال

 ةرم نم نسحلا عامسو « هيدؤت دعا ان ديلا ىلع د هعقر ةرمس نع ر :.حلا ثيدح نم ؟ املا هحتصو ةعبرأآلا

 هلوق . ودع نم فوخ ىأ ( ةنيدملاب عزف ناك ) هلق . لعأ هللا: « روهجلا لوقل ةجح هيفف تبث ناف « هيف فلتخم

 نهرلا وهو بدنلا نم كلذب ىمس لبق ( بودنلا هل لاقي ) هلوق . سنأ مأ جوز لوس نب ديز وه ( ةحلط ىبأ نم )
 فطش ناك » ةداتق نع ديعس قبرط نم دابجلا قداز « حرجا ا وهو همسج ىف ناك بانل ليقو « قايسلا دنع

 ٠ لمتسلا ةياود ىف ( ارحيل هاندجو ناو ) هلوق ٠ ىثملا ءىطب ناك هنأ دارملاو « كشلاب هيف !ذك « فاطق هيف ناک وأ

 ءارح الإ ءاتدج وام ىأ الإ ىنمعب « ارحبل » ىف ماللاو ةيفانلا ىه نا , باطلا لات « ريمضلا فذع ءاندجو نأو ٠

 لاق ؛ لاق !اذك « ةدئاز ماللاو ةليقثلا م ةففخم « نأ » نيبرصبلا دنعو « نييفوكلا بهذم اذه نيتلا نبا لاق
 ديعس ةياور ىفام هدي ورو « رحبلا دفنيال م دفنبال هرج نال وأ « ىرجلا حساو ناك اذإ رحب سرفلل لاقي : ىعمصالا

 ىلاعت هللا ءاش نإ كانه وتسم هيلع مالكا قابو ءداہجلا ىف ناس « ىراجال كلذ دعب ناكو , ةداتق نع

 مآتبلا دنع سورعال ة ةراعتسالا بصيص - ٣

 هللا ىضر ةشئاع ىلع تلخ لاق ىنأ ىتثدح نأ ”نب دحاولا دبع انثدح ر وبأ رشم - ۷۸

 ىف هتك نأ ا اف اهملإ *رظنا یت دراج ىلإ كرمت مفرا : تا تلاقف « مارد قی نك رطق عر اهياعو امنع

 ثالصرأ “لإ ةنيدملاب 1 ا تناكاف ا لا لوسر دبع ىلع عرد ل ىل تراك دقو . تببلا

 « هاريمتسا ىلإ
 اهب ولخي ةبق جوزي نمل نونبي منال « ءانب » هل ليقو « فاقزلا ىأ ( ءانبلا دنع سورعلل ةراعتسالا 9 )هلق

 هيفو « ثيدح قتعلا رخآ ىف دانسالا اذ مدقت ( دحاول! دبع انئدح ) هلو . جورتلا ىلع كلذ قلط قلطأ مث . ةأرملا عم

eرطق عدد اهيلعو ) هلوق .  eىرهوجلا لاق ‹ ركذم  : 

 ىرابلا حق ها مج م



 ا س ج م ةبهلا باك ه١ €
 ءار اهدعب ةلمهملا نوكسو فاقلا ركب رطقلاو . ثنؤيو « ركذي اضيأ هلأ ةديبع وبأ ىحو ؛ ةلن وم ديدحلا عددو
 نطقلا نم ليقو « هريغو نطقلا ظيلغ نم بايث رطقلاو « نون هرخآو فاقلا مب ىسخرسلاو ىلمتسملا ةياود فو
 نهلا بايث نم برض وهو ءار هرخآ ةروسكملا ءافلاب ىسباقااو نكسلا نبا ةياود ىف هنأ لوقرق نبا یکحو « ةصاخ
 ةب رق رطق ىلإ ةبوسنم ةيرطقلا باشلا ىرهزالا لاقو ‹ فاقلاب باوصلاو : ىسانبلا لاق « ةرمح اميف ةيرطقلاب فرعت
 ىلع ضفخلاب ةسمخو لعف ريدقتب نم بصنب ( مارد ةسخ نم ) هلق . اوففخو ةبسنلل فاقلا اورسكف نيرحبلا ىف
 ظفل ىلع ميلا ديدشتو هلوأ مطب یورو « ةسمخ هلم ريدقتلاو « ريمضلا فذح ىلع ةصخو ملا عفر, وأ ةقاضالا
 « ماردلا ةسحخ » هدحو ةيوبش نبا ةياود ىف عقوو . مارد ةسمخب موق ىأ « ضفاخلا عزت ىلع ةسمخ بصف و ؛ ىضام ا
 هلخد اذإ یز ىهز لاقي ‹ ريكشت وأ فنأت ىأ هلوأ مضي ( هزت ) هلوق . اہم فرعأ مل ( ىيداج ىلإ ) هلق
 لعافلا ىمع تناكنإو لوعفللل ءائبلا ظفلب تءاج ىتلا فورحلا نم وهو < ءاهزأ ام هنمو ؛ ربكلا وهو وهزلا
 لاقو , ديرد نبا اهاكح دقو« هلوأ حتفب « ىهزت» رذ ىبأ ةياود ىف هتيأدو : تلق . ةقانلا تجتن و مالاب ىع لثم
 لاقت ةئيفلاو 2 هحلصأ ىأ ةنابق ءىثلا ناق نم « نيز ىأ فاقلاب ( نيت ( هلوق ٠ حتفلاب لاقي ال : ىعبصالا

 : تلق . امجوز ىلع للتو ضرعت ىأ ءافلاب « نيفت ؛ ىور هنأ نيتلا نبا ىحو . اقلطم ةمالل و ةينغللل و ةطشانلل
 امنع هللا ىضر ةشئاع تدارأ : ىزوجلا نبا لاق ٠ ةيئاقوف ةانثع, ظافحلا ضعب طخ هتيأرو « ءافلا دعب ام طبضي لو
 سورملل بايثلا ةيراع نأ ثيدحلا فو . ردقلا ميظع كاذ ذإ مدنع رقتحلا .ىثلا ناكو ؛ قبض لاح ىفالوأ اوناك مهنأ
 ةشئاع لح .هيفو . روهشم كلذ ىف اهرمأو ؛ ةشئاع عضاوت هيفو . عنشلا نم دعيال هنأو هيف بغرم هب لومعم مأ

 عم راسيلا لاح ىف ةفلسلا اهذخأب امعضاوت و « هيلا ةجام اعم اهدنع امب اهراثيإو « ةبتاعملا ىف اهققرو « اهمدخ نع
 اع هللا ىضر دوجلا نم اهنع ًاروهشم ناكام

 .ةحينلا لضف ساپ -- 0

 "ها ىضر ةر ره ىبأ نع جرعألا نع دان زلا ىنأ نع كلام انث دح ركب 7 یم اشم ۹

 « ءاناب ُحورتو ءاناب ود ىنصلا ةاشلاو « ةحنم ىلا ةحقأا ةحونلا معن » لاق لب مفا لوسر نأ هنع
 « . . . ةقدصلا معن 0 لاق كلام نع ”ليعامسإو فسوب نب وللا ديع أن لو 8 6 وع طل :.َ

 [ ٠٦۰۸ : ىف هفرط _ ۲۹۲۹ ثيدحلا ]

 58 5 5 | 2 هلي 2 wb أ 0 18 همم
 و سا نع باش i نع سا وي ا لح بهو ¢ راح ممول نب وش دبع ام ~~ ۰

 ضرألا لهأ ”راصنألا تناكو « مهيديأب سيلو ةكم نم ةنيدملا نورجاملا مردق امل لاق نع هللا ىضر كلام ت
 سنأ أ همأ تناكو . ةنؤملاو لمعلا مموفكسيو ماع "لك ملل ومأ راع م وطء نأ ىلغ راصنألا مهمساقف « راقعلاو
 هلي ینا نهاطعأف « اقاذع لَو ہلا لوسر سأ مأ تطعأ تناكف ؛ ةحلط يأ نب هللا دبع ا تناك ميا مأ Ae u o is 1 7 ع احب * ليس عا“

 ني غرف امل هلي ىلا نأ » كلام ”نب ”سنأ ىف ربخأف باهش نبا لاق . « ديز نب ةماسأ مآ هت الوم ناما



 Er ۲۹۲۹-۲۹۳ ثيدحلا

 كو 5 1 95 5 ۰ د

 وما ىلإ 2 ىلا درف « مرام نم مهحانم راصنألا ىلإ ”نورجاهلا در ةنيدملا ىلإ فكصناف ربوخ لهأ لاق

 « هطئاح ني ؟نهناكم نأ مأ ھم ولا لور ىطعأت ءاهقاذع

 « هصلاخ نم 'نهناكم » لاقو اذهب سوب نع ىبأ انريخأ بيبش نب دمحأ لاقو

 [ 405١ 6 2090 , ۴۱۲۸ : ىف هفارطأ ۲۹۴۰ ثيدحلا]

 اک نأ نع لع تيوتا نع اوازرألا انا و ن یا عتب اشو - ۴

 "نهالعأ  ًةِلْمَح .نوسرأو هلع هنا لوبو لاق : لوق امهنع هللا ىضر ورع نب هلا “دبع تم ءو لا

 « ةنجلا ام ثا خدا "الإ اهدوعوم ”قيدصتو اهياوث ءاجَر اهنم ةلصخم 2 لماع نام ملا ”ةحينم

 رقبرطلا نع ىذألا هطامإو « نيطاعلا تيمشتو , مالسلا ةر نم - رمل ةحينم ”نودام اند دف , هناّسح لا
 نأ 5-9

 ةلصخ ةرشع س غبن نأ انمطتسا اف  هوحنو

 لاق هنع هلا “يضر ررباج نع الاطع ىنثدح لاق مازولا انئادح فو نب دمت شرو ۲

 هل تناك نم : إب ىبلا لاق ءرفصنلاو عبلاو ثاّلاب اهر جاؤ, اولاقف « نيضرأ ل وضف ام لاجر تناكد

 0 تدا كىسيلف نأ ناف 4 عا 73 اعر زلف شرا

طع ىنثدح یره زا ید “عازوألا انثدح دوي 7 رع لاقو — ۳۳
 وبأ ی لح ديزي 9 ءا

 «ديدش اهنأش ةرجحلا نإ « كح و : لاقف « ةرحملا نع لاف لَو هلا لوسر ىلإ یارعأ ءاج » لاق ديعس

 . معن : لاق ؟ ايش اهنم متع“ لف : لاق . معن : لاق ؟ اهتقّدص یف ۽ لاق . معن : لاق ؟ لبإ نم كل لف

راحيلا ءارو نم لمعاف : لاق . معن : لاق ؟ اهدرو موب اهبلحتف : لاق
 « ائيش كلع نم كرت نل هلا ناف ٠ 

 ىنثدح : لاق رسواط نع ورمع نع ”بويأ انثدح باه ولا دبع ان دح راق ن دمحم اشو - 4

 نأ ۽ لاقف ءاعرز يبت روقدأ لإ جرخ هلل ىنلا "نأ »  امهمع هللا يضر رسابع نبا ین - كلذ عيملعأ

 « امولعم ًارجأ اهيلع ذُخَأَي نأ نم ل اريخ “ناک اب إ اهحنمول هنإ امأ : لاق .”نالف اهارتكل : | ولاقف ؟ هذه

 ىف ی ؛ ةميظع نزو ةلمبملاو نونلاب ةحيئم او « رذ ىبأ ةياور نم « باب » فذح ( ةحيلملا لضف باب ) هلق

 « هل نوكتف ةلص هبحاص لجرلا ىطعي نأ امهدحأ : نيبجو ىلع برعلا دنع ةحيشملا ديبع وبأ لاق ء ةيطعلا لصألا

 ةن راع انه بابلا ثيداحأ لوأ ىف ام دارملاو < اهدرب مث انمز اهربوو اهبلحب عفتتي ةاش وأ ةقان هطعي نأ رخآلاو

 لوألاو ؛ ةاش وأ ةقان الإ ةحينملا نوكتت ال لمق : زازقلا لاقو . ابحاص) ىه درت مث اهنيل ذخؤيل نابلالا تاوذ

 ( ةحنم قصلا ةحقللا ةحينملا من ) هلق . ةريره ىلأ ثددح لوألا : ثيداحأ ةتس هيف فنصملا ركذ مث . فرعأ

 ةرملا ماللا حتفب ةجقللا نأ فورعملاو اهحتف زوحبو ماللا ةروسكم ىهو < ةدالولاب دمعلا ةبيرقلا ناللا تاذ ةقانلا ةحقللا



 €١ tہ ةيبلا باتك ۔ ١

 ٠ هاور اذك« اضيأ ةيفصلا اهل لاقيو نالا ةريزغلا ةمركلا ىأ ءافلا رسكو داصلا حتفب ىنصلاو « باحلا نم ةدحاولا
 ةقدصلا معن ١ ظفلب هايور سيوأ ىبأ نبا ىنمي ليعامساو فسوي نب هللا دبع نأ هدعب فنصملا ركذو « ريكب نب يحي
 . نبا لاق : ةبرشآلا ىف أيس م دانزلا ىبأ نع بيعش هاور اذدكو . كلام نع روهشملا وه اذهو « ةحنم ىصلا ةحقللا
 لكف الوب مزالتال : تلق . ةيطع اضيأ ةقدصلاو ةطعلا ةحاملا نال ىنعملاب اضدحأ ىور« ةقدصلا مز ه١ ىور نم : نيثلا

 « إب ىنلل تلح امل ةفدص ةحنملا تناك ولو « زاجي ةحنملا ىلع ةقدصلا قالطاو . ةقدص ةطع لك سيل و ةبطع ةقدص

 لعاف دعب زيرقلا عوقو هيف : كلام نبا لاق « زييقلا ىلع بوصنم « ةحنم » هلوقو « ةيدحلاو ةبهلا سنج نم ىه لب
 لاقو ‹ مسيحصلا وهو درملا هزوجو ( الدب نيملاظلل سّنب إل لثم راضالا عم الإ هبويبس هعنم دقو ؛ ارهاظ معن

 داذ دازلا مف » رعاشلا لوقك وهو !ديكوت زييعلا لع بوصنم ةحنمو ؛ حدملاب ةصوصخلا ىه ةحقللا : ءاقبلا وأ
 اذه عقوو . ىثملاب ءانإو ةادغلاب ءانإ بلحت ىأ « نيللا نم ىأ ( ءاناب حورتو ءاناب ودغت ) هل . ءاداز كأ

 ءاناب حورتو ءاناب ودغت ةقان تيب لهأ حنع لجد الأ د ظفلب دانزلا بأ نع نايفس ةياور نم لم ةباور ىف ثيدحلا
 ليصالا ةياود فو « عيمجلل اذك ( مميدبأب سيلو ) هلوق « سنأ ثيدح ىناثلا ثيدحلا . « ميظمل اهرجأ نا
 مهمساقف ) هلو . بهو نبا نع رهاطلا ىبأو ةلمرح نع لسم ةباور ىف « ءىش د ظفا تبثو ©0) ءىش ىتعي ةم رکو

 اننيب مسقا : لَو ىنلل راصنالا تلاق ٠ ةعرازملا ف ىضاملا ةريره ىفأ ثيدح ىف هلوقل رياغم هرهاظ ( حلا راصنألا
 ثيدح ىف الا مهباجأ ىلا ىهو , ةيونعملا ةمسقلا انه ةمحاقملاب دارملا نأ امهنيب عمجلاو « ال لاق ليخنلا انناوخإ نيبو
 ةمساقم كانه ىفنملاو رايثلا ةمساقم انه دارملا ناكف « رقلا ىف مهكرشنو ةنؤملا انن وفكيف اولاق » لاق ثيح ةر ره ىنأ

 مسقلا نم هلعج , موفلاح ىأ « راصنالا معاق , انه هلوقب دارملا نأ نيتلا نبا هرقأو ىدوادلا معزو . لوصآلا
 مآ همأ تناكو) هلق ٠ ةعرازاا باتتكىف همعزام بقعت مدقت دقو . ةلمبملا نوكسب مسقلا نمال ةلمهملاو فاقلا حتفب
 سا مأ همأ تناكو د لسم ةياور فو « يس مأ اذكو . هنم لدب سنأ مأو سنأ ىلع دوعي همأ ىف ريمضلا ( خلا سنأ

 وه كلذ لئاق نأ ربظب ىنلاو « همآل سنآ اخأ ناكةحلط ىنأ نب هللا دبع مأ تناكو « ميلس مأ ىعدت یهو « كلام نبا

 هل . ديرجتلا لع لمحيف سفأ نع ىرهزلا ةياور نم هنأ ىضتقب قايسلا ةيقب نكل ٠ سفأ نع ىوارلا ىرهزلا
 قذع عمج ةفيفخ ةمجعم لاذبو ةلمهملا رسكب ( اتاذع ) هلوق . تطعأ سنأ مأ تناك ىأ ( سفأ مأ تطعأ تناكف )
 هل تبهو اهنأ دارملاو « ادوجوم ابلمح ناك اذإ كلذ اه لاقي امن] ليقو . ةلخنلا قذعلاو لابحو ليحكن وكس مث حتفب

 مآ ىلإ ىأ ( همأ ىلإ ) ِهِلَق . لسم دنع وه اذكو « روكذملا دانسالاب لوصوم وه ( باش نبا لاق ) لوق ٠ اهرم
 . هناتسب ىأ (هطئاح نم) لوق . نملدب ىأ ( نهناكم نميأ مآ ر هللا لوسر طعأف ) هلق ٠ ےلس مآ ىو سنأ

 ىنعي ( هصلاخ نم نيناكم لاتو) هلو . نتملاو دانسإلاب ىأ (اذبب سنوي نع ىبأ انربخأ بیبش نب دحآ لاقو) لوق
 ىنعملا : نيتلا نبا لاق « هلام صلاخ نم ىأ « هصلاخ نم» لاقف « هطئاح نم » هلوق ىف الإ قاسلا ف بهو نبا قفاو هنأ
 نب دمحأ قيرطو « هطئاح نم صاصتخالا ىف حرصأ « هصلاغ» ظفل نكل : تلق . اصلاخ هل راص هطئاح نال دحاو
 ىف لسم داز  هلثم روكذملا بيبش نب دحآ نع خئاصلا ىلع نب دم قيرط نم « ةخاصملا م ىف ىتاتربلا املصو هذه بريش

 ٠ ایش ىنمي » ىنالطنفلا ايحرش ىلا ةياورلاو ‹ مئرلاب اذك () .



Ft ۲۹۴۳٤ - ۲۹۲۹ ثيدحلا 

 نم تناكو « بلطملا دبع نب هللا دبعل ةفيصر تناك اهنأ نأ مأ نأش نم ناكو : باهش نبا لاق ١ ثيدحلا رعنآ

 نب ديز ابحكنأ مث اهةتعأف ربك تح تنصت نأ مآ تناكموبأ وت مدع يلا لوس ةنمآ تیا اق ؛ ةشحلا

 لدب نأ مال ھا لوسر ءاطعإ بيس رکذ ىزاغملا ف ىأيسو < ريشأ ةسمخ مب هدعب تيفوت و « ةثراح

 ىنلل لعحي لجرلا ناك ٠ , لاق سنأ نع ىعبتلا ناملس قيرط نم جرخأ هناف ىرهزلا ةياور ىلع ةدايز هيقو « قاذعلا

 مآ ءاطعأ دق ناكو ء هوطعأ !وناك ىذلا مب ىنلا لأسأ نأ ىلورمآ ىلهأ ناو د هيفو « ثيدحلا « تالخنلا لَ

 ىح اذك كل : لوق ب ىنلاو لاق  هيناطعأ دقو مكيطعنال : لوقت قنع ىف بوثلا تلمجل نمأ مأ تءاجل « نميأ

 انثدح » ديلولا نع دحأ ةياور ىف ( ةيطع نب ناسح نع ) هلوق ٠ كلاثلا ثيدحلا . لاق اك وأ « هلاثمأ ةرشع اهاطعأ

 حتفب وهو « ةشبكو بأ ىثدح , ةرركذملا دحأ ةياور ىف ( ةشبك ىبأ نع ) هل . « ةيطع نب ناسح انئدح ىعازوألا
 فرعيال مال مث ةنك اسرأو اهدعب ةمومضملا ماللا فيفختو ةلمهملا حتفب (لولسلاز ةمجعم امدعب ةدحوملا نوكسو فاكلا

 ىوارلل الو ةشبك ىبأل سيل و < هريغ هنأ نيبو ديعس نب ىنغلا دبع همه وو «سيق نب .اربلا هسا نأ مک احل ا معزو هما

 ىف ( تلي هللا لوسر لاق ) هلوق . ءاينالا ي هدداحأ ىف رخآو « ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ف ةيطع نب ناسح هنع

eesدلار هلوق ٠ تج نوهرأ ءوعأ ةيارمر ىف ( ةلصخ نوعبدأ ) هلوق .  ) 

 ىوار ةيطع نبا وه ( ناسح لاق ) هلوق . زعملا ةد دار ىهو ةفورعم ىاز اهدعب وتلا نو سو ةلمهملا حتقب

 كلذ نادجو نم عنمب ام ناسح لوق ىف سيل : هصخلم ام لاطب نبأ لاق ‹ روكذملا دانسإلاب اا

 ”روكذملا نيعبرألاب املاع ناك زب هنأ مول دمو ٠ ةركىصعتال ربلاو ريخلا باوبأ نم باوبأ ىلع علو ضح دقو
 ىبلا باوب أ نم اهريغ ىف ادهم امل نيرعتلا نوكي نأ ةيشخ كلذو . اهركذ نم انل عفنأ وه ىنعمل اهركذي مل امنا

 ء طعإو  قرخالل ةعنصلاو ؛ عن اصلا ةئاعإ هداز ف « نيعيرآلا ىلع ديز“ اهدجوف امبلطت مبضعب نأ ىنغلب دق و : لاق

 ىلع ةلالدلاو « سلجنا ىف حسفتلاو . هيلع رورسلا لاخداو « هضرع نع بذلاو « ملسملا ىلع رتسلاو « لعنلا عسش

 ضغبلاو ء هللا ىف ةبحنا و « ةخاصملاو « ضيرملا ةدايعو ‹ ةعافشلاو « عرزلا و « سرغلاو  بيطلا مالكلا. ؛ةنيخلا

 نود هن وک ىف عزاتب دقام اهفو ‹ ةحيحصلا ثيداحالا ىف اربكو  ةمحرلاو « حصنلاو ءروازبلاو « هب ةسلاجلاو ٠ هلجال

 لاقو . مدقت اا اه دعب ىتعال نأ ىلوآلا : لاقو ابضمب ريثملا نبا بعت دق ءايشأ هركذ ام تف حو « نثعلا ةحينم

 اهم هتركذ امي تدرأ ااو : تاق ؟ ةحبلملا نم ىتدأ اأ فرع ىنأ مث « بيغلاب مجر هركذام عييمج : ىتام ركبلا

 قفاوم انأف كلذ عمو « هتركذ امع جرختال ىلاعت هللا ءاش نأ ىهو « ةيطع نب ناسح اهدع ىتلا ةرشع سنا بي رقت

 ام ريشك در ىف ريئملا نبال قفاومو « رثعلا ةحينم اهاندأ ريخلا لاصخ نم ةلصخ نيعب رأ عبنت ناكمإ ىف لاطب نبال
 لوضف انم لاجرل تناك » راج ثيدح عبارلا ثيدحلا . لأ هللاو « ةحينملا قوق هنأ رهاظ وه ام لاطب نبا هركذ

 e احنيل وأ » هلوق انه هنم ضرغل'و < هيلع مالكلا عم ةعرازملا ف مدقت « نيضرأ
 أو ىليعاجإلا حرص نكل « الوصوم نوكنف هلبق ىذلا ىلع افوطعم نوكي نأ ل نس نق لا

 ERS ديلولا قيرط نم الوصوم يملا رر ها تو نيكل هيف ركب لاب مين

 ىزملا معز معن . هتداعك «ءفسوي نب دم انثدح , كانه لاقل هفطع نأ انم دارأ ولف «ىعازوالا نع امهالك « فسوب

 ليعابسالا هلصو دقو . لعأ هللا « فسوب نب دم لاقو ٠ ةرجملا فو « فو نب دمج نع ه ةيهلا ىف هجرخأ هنأ



Oةيهلا باتك ه١  

 لبف » هلوق هنم ضرغلاو . ىلاعت هللا ءاش نإ ةرجملا ىف هحرش ىتأيسو « روكذملا فسوي نب دمع قيرط نم ميعن وبأو

 سداسلا ثيدحلا . كصقني نل ىأ « كرتي نل  هلوقو « ةحينملا ةليضف تابثإ هيف ناف « ممن لاق ؟ اًئيش اهنم حنمت

 ىلع « هل ًاريخ ناك هايإ اهحنم ول د هلوق نم لدام انه هنم دارملاو . اضيأ ةعرازملا ىف مدقت دقو « سابع نبا ثيدح
 ةحينملا لضف

 زئاج وهف سائلا ”فراعتيام ىلع ةيراجلا هذه َكْدْمَدْخُأ : لاق اذإ ساپ - ۴۹

 ةبه هذبف بوثلا اذه كق رك : لاق نإو . ةيراع هذه : سانلا ضعب لاقو

 هنع لا يضر ةريره ىلأ نع جرعألا نع دانءزلا وبأ انثدح "بيمش انربخأ رزاملا وبأ شرم - 300٠
 تڪ هللا نأ ترعشأ : تلاقف ْتَسَجرف « َرَجآ اه وطعأف « ةراسب ھا ربإ رِجاه » لاق ب ا لوسر نا

 « رجاه امم دخأف » كلب ّىنلا نع ةرب ره ىلأ نع نيريس نبا لاقو ؟ « ةديلو مدخأو « رفاكلا

 ةبراع هذه : سانلل ضعب لاقو « زئاج وبف سانلا فراعتي ام ىلع ةيراجلا هذه كتمدخأ لاق اذإ باب ) هلوق

 هيف لاقو رجاهو ما ىف ةريره ىنأ ثيدح نم افرط هيف دروأ ( ةبه هذبف بوثلا اذه كتوسك لاق ناو

 ءايبنالا ثيداحأ قالزضرم لاسر رجاه اهمدخأف , ةرره ىبأ نع نيريس نبا لاقو » لاق « ةديلو مدخأو د

 _« ةصاغ ةمدخلا هل بهو دق هنأ ةيراجلا هذه كتمدخأ لا هانا الخ ملعأ ال : لاطب نبا لاق « هيلع مالكلا عم

 ااو هل وق هلالدتساو : لاق .رادلا كلم ىضتقيال ناكسإلا نأ اک  ةبقرلا كيلم ىضتقيال مادخإلا ناف

 : لاق نمف ءابلعلا فاتخم ولف نجا اغ رطا هلوق نم ةصقلا هذه ىف ةبملأ تح امن إو ‹ حصي ال ةبلا ىلع

 ةرشع ماعط] هترافكف إل ىلاعت لاق دقو « ةبه وف الجأ ركذي مل ناو ٠ هطرش هل نأ ةئيعم ةدم بوثلا اذه كتوسك

 فلاخيال ىراخبلا نأ ربظي ىذلاو . ىنا ةوسكلاو مامطلل كلمت كلذ نأ ةمآلا فلتخت ملو « مهتوسك وأ ( نيك اسم

 ىف عضولا ىلع وهف الإو « الع لمح فرعلا ىلع لدت ةنيرق تدجو نإ هنأ هدام امنو , قالطالا دنع هرکذام

 لاق نمو , ذفن كيلعلا دصقو صخش هقلطأف ةبملا ةلزنم مادخإلا ليزمت ىف فرع موق نيب ىرج ناك ناف « نيعضوملا

 لعأ هللاو « هفلاع دقف لاح لك ىف ةيراع یه

 ةت دصلاو ىرمعلاك وبف_سرف ىلع لجر لمح اذإ باپ - ۷

 اميف مجري نأ هل : سانلا ضعب لاقو

 ىا تمس : لاقف أ ديل لأني كلام كيم لاق نافع ان خا فا اشم - ۴۰

 هب هللا لوسر ”تلأف « عاب هتيأرف « مفا ليبس ىف سرف ىلع تام : هنع هلا ىضر رع لاق » لوقي

 « كقد ص ىف دمت الو و رش ال : لاقف

 هيف ددوأ ( امف عجري نأ هل : سانلا ضعب لاتو ٠ ةقدصلاو ىرمملاك وف سرف ىلع الجر لمح اذإ باب ) هلق
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 ىلع لحما نم ناکام : لاطب نبا لاق . اوا قغ وک مش دو م یر لو ربع ثدح

 ىف ایت هنم ناك امو « اهيف عوجرلا زحي مل امضبق اذاف ‹ ةقدصلاك وبف كل وه هلوقب هلع لومحللل اكلم ليخلا

 . ىهتنا ءىش لك ىف لطاب سبحلا نأ ةفينح ىبأ نعو ‹ روهجلا دنع هيف عوجرلا زوحي ال فقولاك وبف هللا ليبس
 دقف اللو « ىنجالل تناك ولو , ةبحلا ف عوجرلا زاوحي لاق نم ىلع درلا ىلإ ةراشإلا دارأ ىراخبلا نأ رهظب ىذلاو

 . لعأ هللاو ديعب لاتحا اسييحت ناك لاق نم لوق نأو « اكيلمم ناك ربع ةصق ىف روكذملا لحلا نأ ريرقت انمدق

 ىلاعت هللا ءاش نإ فقولا باتک ی اہ رق كلذل طسب ديزم ىنأيسو

 «دحاو الإ ةئام اثيدح نيعستو ةعست ىلع ةيراعلاو ىرمعلا ثيداحأ نم اهعم امو ةبحلا باتتكل مشا : ( ةمتاخ )
 «نوئالثو دحأ صل اخلاو امدح نوتسو ةين ام ىضم امفو هيف اهنم رركلا ٠ ل وصوم ةيقبلاو نورشعو ةثالث اهنم قلعملا
 سفأ ثيدحو «ةيدهلا ىف ةبلس مأ ثيدحو « عارك ىلا تيعد ول د ةريره ىبأ ثيدح ىوس اهحيرخت ىلع لسم هقفاو

 ثيدحو « هؤاكرش هؤاسلجل ةيده هل تيدهأ نمد سابع نبا ثيدحو « ةيدحلا لبقي ناك ةشئاع ثيدحو « بيطلا ىف
 دبع ثيدحو « عردلا ىف ةشئاع ثيدحو ؛ بيبص ةصق ىف رمع نبأ ثيدحو « اهباب رتس ىف ةمطاف ةصق ىف رمع نبأ

 لعأ هللاو . ارثأ رشع ةلالث مهدعب نمو ةباحصلا نع راثألا نم هيفو . ةلصخ نيميرآلا ىف صاعلا ن, ورم نب هللا

o¥ااا ںاتک -  
 <« عطاق ريخ ةداهشلا . ىرهوجلا لاق . دهشي دبش ردصم ىهو « ةدامش عمج ىه ( تادابشلا ا
 ةذوخأم لسقو هريغ نع باغ امل دهاشم دماشلا نال 0 روضحلا ىأ دوبشلا نم راو ةئياعملا و

 مالعالا نم

 ١ - ةرقبلا ۲۸۲ ] ىلاعت هلوقل ‹ ىعادللا ىلع ر ةنيَبلا ىف ءاجام ساپ [ :

 الو ا E اک او غ هويتك سم لجأ ىلا ق اذإ اونمآ نيذلا اهم )و

 هن سش الو هنو لل تيلو حملا هيلع ىذلا للميأو كلف لل هلع اک بتکی نأ ”بتاك ا

 اودهشتساو ؛ لدَملاب هيلو للملف وه لع نأ سال وأ ًاقيمَص وأ ميف قحلا هيلع ىذلا هناك نا ایش

 ك دف امادحإ لضت نأءادشلا نم نوضر نم ناتآہمأو لجرف جر انوکي م ناف « كسلاجر ني ونیدیپش

 مكلذ# لجأ ىلإ اريك وأ أر يغص وبك ا الو «اوغدام اذإ دادبشلا بأ الو « ىرخالا اهادحإ

 سيف مي ارا "نوكأ الإ اوبا رال نأ داو ةدابشا ؟ موقأو هللا دبع طقأ

 8 یوسف هناف اوامغ نإو « دوهش الو بتاك "راضي الو « میا اذإ اودهشأو ٠ اهوبتكست الا حاج يلع
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 نذلا اہ ا ي : [ ءاسنلا °۱۳ | لجو زرع أ لوقو 4 يلع ی لكب ناو هللأ la » هللا اوقتاو

 لاف اريقف وأ ايغ "نكسب نإ نب قالا رنبلاولا وأ ا ىلع ولو هه ءادهش رط قلاب نیما وك اونوک اونمآ

 و نوا نک ناف اوضرعت' وأ اوو نإو ا نأ بلل اوم الف ء امهم ىلوأ

 ظفل مهضعبل طقسو «رثكألل اذك ( ىعدملاا ىلع ةئيبلا ىف ءاج ام باب - ميحرلا نحرلا هللا ےب ) هلوق

هلوقىلإ : ( هوبتكاذ ر هلوق دعب رذ فالو « هيوبش نبال اذك ( ةيآلا ( هوبتك اف ىمسم لجأ ىلإ
 هللا اوقتاو ال 

 هيوبش ناو رذ ال اذك(|ريبخ نولمعتامب ..هلوق ىلا هلل ءادبش طسقلاب نيماوق اونوكاونمآ نيذلا اهأاي :لجو رع

 هبلع كبتكي نأ بتاكب أي الو لدعلاب ناك كيب بتكييل و ال : هوبتكاذ ىلوالا ةيآلا ىف هلوق دعب قسنلل عقوو

مو ىرت اک هريغ ةياور هتيطوأ ءىش هنم طقس هنأكر : ةلاحمال طلغ وهو (ًاريبخ :ولمعت - هلوق ىلإ - هللا
 قسل 

 ىف أتسو ‹ نهرلا باب رخآ ىف كلذ ىف ابيرق ىضاملا ثيدحلا ىلإ ةراشإ امإو « نيتيآلاب ءافتكا امإ اًيدح بابلا ىف

 ىعدملا نأ ةمجرتال ةيآلاب لالدتسالا هجو : ريثملا نبا لاق . ابيرق « هيلع ىعدملا ىلع نيملا د ىهو رخآلا قولا ةمجرت

 نمضتي و ؛هيلا ةجاحلا ىلع لدي كاذب ىالاف« اهلالمإو قوقحلا ةباتك ىلإ الو داهشإلا ىلا جتحي مل هلوق لوقلا ناكول

 هيذكت ىعدآ نم ىلع ةنيبلاف

 اريخ الإ تملعام وأ « اريح "الإ لمنال : لاق الجر جر لدغ اذإ باب - ؟

 ًاريخالإ لن الو كلهأ : لاقف «ةراشتسا نيح ةماسأل هب ینا لاف كفإلا ثيدح اسو

 شوي یادح ثا لاقو « ناو انثدح يري رع نب وللا دبع اتن دح احح شو س ۷
4-- 

 و

 E لل 2 2 4 مع .# اا 4

 نب ةءةلعو ببسملا نباو ريب زلا نب ةورع”ىنّربخأ لاق بابش نبا نع
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 نع ۳ دبع 8 لا د صاقأو

 لويز اكل اولاق ام كفإلا لهأ اهل لاق نيح - اضمب قصب مهتيدح ضعب و - امنع هللا يضر ًةشئاع يدع

 “لإ م لعن الو كلهأ : لاقف ةماسأ امأذ « ها قارف ىف اهات N ACC ا ا

 اهليهأ نيج نع مانت ”نسلا ةئيدح ةيراج اهنأ نم رثكأ ضمغأ ارمأ اهياع ”تيأر نإ ةريرب تلافو . ريغ

 اذ ىندتكب لجر ىف ارامي نم : هلك نا لوز لاه. هلك أن نجادلا ىتأتف
 ”تماعام وللا وف « ىتيب_لهأ ىف

 «اریخ الإ ہیلع 'تلعام الخ اورك 5 دقلر ءاری “الإ ىلعأ نی
 ءاذحأ د ىنيمشكلا ةباور فو ( اريخ الإ تلعام وأ اريخ الا لمنال : لاقف الجر لجر لدع اذل باب) هلق

 افالخ ركذي ملو « هتدابش تلبق كلذ لاق اذإ : لاق هنأ فسوي ىلأ نع ىواحطلا يح : لاطب نبأ لاق . ء الجر » لدب



 ي ا ا اس ووساك ۲4 FIP 1V ثيدحلا

 . رصقلاب ىأ اضر لوقي ىح ةيكرت كلذ نوكي ال : كلام لاقو . كفإلا ثيدحي اوجتحاو « كلذ ىف نيفوكلا نع
 ةثأ كلذل ةجحلاو . ةنطابلا هلاح ىكزملا ةفرعم نم دبالو . ىلو ”ىلع لدع : لوق فو < « لدع لودي ی ي: : ىعفاشلا لاقو

 عقو كلذ نأب بلجملا باجأف ةماسأ ةصقب مهجاجتحا امأو . رش هيف نوكي ال نأ ريخلا الإ هنم عیال هنأ نم مزایال

 امأو ءاريخ الإ لعأ ال : لاقي نأ مبليدعت ىف نكف « ةذاش مهف ةحرجلا تناكو , هلهأ هللا كز ىذلا رصعلا ىف
 :لب « ةجرلا ىف كلا ىراخبلا تبي مل : تلق . ةلادملا ىلع صيصنتلا نم دب الف « بلغأ سائلا ىف ةحرجلاف مويلا

 :لاقف « هراشتسا نيح ةماسال لِي ىنلا لاقف كفإلا ثيدح قاسو) هلق . اف فالخلا ةوقل لاؤسلا دروم اهدروأ:

 ىف رکذ لا ثيدح نال قئاللا وهو « نيقابلا دنع هلك اذه عقي لو «رذ بال اذك ( اريخ الإ لمن الو كلهأ:

 ولا ةو نسف ت ىف هيلع مالكلا ىتأيو « باويأ دعب اضيأ الوطم یتأبسو 0 هرصتخا ناكنإو 0 الوصوم بابلا

 ۔شک ألا كاهأ بصنب « ًاريخالإ لمن الو كلهأ د هلوقو < اضبأ كانه لو < قاد كلا لر ةف ارو

 . ليدعتلا : رينملا نبا لاق ٠ ؛ كلهأ م ىأ عفرلاب مهضعبلو « كلهأ كسمأ هريدقت فروذح لق اغراء اا

 « ةءاربلا لصالا نال ليدعتلا ىلا ةج اتع تناك الو تدهش نكت مل lie هلبأ ىضر ةشئاعو 2 ةدابشلل ليات وه ام]

 اذه ردقلا اذه ىف قبكبف همش الو ةلوبقم ريغ كلذب اهلع ىوعدلا نوكت ىتح اهنع ةمهتلا نن ىلا ةجاتحم تناكاماو

 ةج> « اري الإ لعأ ال , هلوقب ليدعتلا ىف ىنتكا نمل هيف نوكي الف فلا

 رجافلا بذاكلاب 1 كالذكو : لاق« كوارع 8 ورش ةراغأو 6 "یتا ةداهش ساب ~۳

 ةداهش ”ممّسلا :' ةداتقو داطعو بريس باو ىمشلا لاقو

 اذكو اذك تمم ىنإو « یش ىلع ىنودعشبا ل : لوقب نسا ناكر

 نا ا ىف ت هللا دبع تم : 00 لاق ئرهثرلا ا ناملا 3 اشو - ۴۸

 داي 00 م سي نأ“ "لم وهو . لخدا 0 یب e ۵ا اک هللا سل لغد

 ٍدايص نا مأ تأرف « ةمزمز وأ ةمَرْمَر اهف هل « ا مشارف : ىلع حجام د ا "ناو هار نأ لبق ائيش انش

 لق دايص نا 'ىهاذتف . مع اذه ۽ رفاص ی: دایص نال تلاقف « « لخدلا وذي ىف / رهو هبي ىرلا

 نك الج 'ىنلا

 ايسكو ا رع ةورع نع ىرهُذلا نع نايفس انک دح دم نب وذا دبع ی - ۹
 ص

 دبع تجوزف « قالا "تبأف ىف ةءافر دنع "تنك: تلاقف اا تونا ىلإ ظرف ةعافر ةأرما تءاج »

ذت ىتح ءال ؟ ًةعافر ىلإ ىعجرت نأ ندير أ: : لاقت . بولا . ةبذه "ثم هەم انإو ‹ ريب را نب نحرلا
 قر

 و٣ ےل

 . هلندو ا ردقي بابلاب صاعلا ریس نالا هن سا اح ركب وبأو ٠ كنيس قوذيو ةتايسع

 ىرابلا حف « م ج م م



 تاداهشا باتتك- ه9 ۰ : 26 5 :

 6 ا 'ىنلا دنع هب يح اه مذح ىلإ میس الأركب ايأ اي : لا
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 دنع ءابتخالا ىأ ( هزاجأو ) هلوق ٠ لمحتلا دنع ىنتخي ىذلا ىأ ةمجعملا ءاخلاب ( ءیتغلا ةداهش باب ) هلق

 موزخمع نب سمع نب هللا دبع ني ناثع نب ورمع نبأ رغصم ةثلثلا و ةلمجملاب ( ثيرح نب وربع ) هإوق . ةداهشلا لمحت
 لعش كلذكو لاق) ەلۋ . عضوملا اذه ىف الإ ركذ ىراخبلا ف هل سیلو < ةبحس هيب الو « ةباحصلا راغص نم ىورخملا

 حيرش نع ىعشلا قيرط نم ةبيش أ نبا ىور دقو « هتدابش لوبق ىف بسلا ىلإ راشأ هنآك( رجافلا بذاكلاب
 ديعس ىودو « رجافلا وأ ملاظلا ناخ اب لعفي كل ذك : ثي رح نب ورمع لاقو لاق < ءىتخلا ةداهش نيجال ناك هنأ

 نئاخلاب لعفي كاذك: لوقيو هتداهش ني ناكثيرخ نب ورع نأ ىقثلا هللا ديبع نب دم قيرط نم روصنم نا

 ىف ىعفاشلاو ةفينح ىبأ لوق وهو < ىعشلا كل ذنكو « ءىتخلا ةداهش درب ناك هنأ يرش نع قرط نم یورو ءرجافلا

 امأ ( ةداهش عمسلا : ةداتقو ءاطعو نيريس نباو ىمشلا لاقو ) وق . هيلع دوبشملا نياع اذإ ديدجلا ىف اهذاجأو مسدقلا
 نع كيرشابدحو لاق ::تايدمحلا ١ قا هات ورو اذهب هنع فرطم نع میشه نع ةيبش ىلأ نبا هلصوف ىمشلا لوق

 اذ م ىعشلا لوقو « هدبشي ل نإ و لوقي هتم لاق اذإ عمسلا ةداهش زوج : لاق ىعشلا وهو ساع نء ثمشألا

 كاذ نم مرا الو ةعداخلا نم امف ال ۔یتخلا ةداهش در اع هن أب قرش نأ لمثحمو < ءىتحلا ةداهشل هدر ضراعي

 « حداق ةدابششلا لمح ىلع صرحلا اضيأ كلام نعو .قعإو دحأو كلام لوق وهو «دصق ريغ نم عمسلا ةداهشل هدر

 نبا وهو ءاطع لوق امأ و « ىعالا ةداهش باب »ىف ىت أسف ةداتقو نيريس نبا لوق ا صرح وهف دهشيل ینتخا اذاف

 نسحلا ناكو ) هلق . « ةداهش عمسلا » ءاطع نع جرج نبا ةياود نم «ءاضقلا بدأ » ىف ىسيبا ركلا هلصوف حابد ىبأ
 : لاق هنع ديبع نب سنوي قيرط نم ةبيش بأ نبا هلصو ( اذكو اذك تعم نكلو « ۔یش ىلع ىنودهش مل : لوقي
 ليصفتلا اذهو  اذكو اذك تعم نكلو « ىنودهشي مل : لوقيف ىضاقلا ىتأي هناف ايش موق نم عمس الجر نأ ول

 هدهشل لو هع“ ناف « ءادالا دنع لاحلا قرتفيف «داهشالا د لقب لو (ةداہلا ا الو) لاق ىلاعت هللا نال نسح

 اهدحأ : نيثيدح هيف فاصملا دروأ مث. لبق « اذنك لات هنأ دبشأ د لاق ناو « لبقي ل ديفا , ءادالا دنع لاقو

 لتخي وهو » هيف هلوق هنم ضرغلاو « نتفلا بانك ىف فوتسم هيلع مالكلا ىفأ سو دايص نبا ةصق ىف رع نبا ثيدح

 مالكلا عامس ىلع داتعالا ىضتقي هناف « نيب هتكرت ول ١ هرخآ ىف هلوقو « هارب نأ لبق ايش دايص نبا نم عمس نأ

 ةانثلا رسكو ةمجعملا نوكسو هلوأ حتفب « لتخ » هلوقو « توصلا فرع اذإ لكدملا نع ابجتع عماسلا ناك ناو
 قالطلا ىف هيلع مالكلا ىقأيسو « ةعافر ةأرما ةصق ىف ةشلاع ثيدح امنا ن اوهر باا ےک نأ باطي ىأ

 جراخ اهنع اب وجع هنوك عم همي ىنلا دنع هب ملكت تناكام ةعافر ةأرما ىلع ديعس نب دلاخ راكسنا هنم ضرغلاو

 نم عقيام لصاح. وه الع ركنأ ىح اهتوص عامس ىلع دلاخ داتعاف « كلذ هيلع ب ىنلا ركني مو « بابلا

 عسلا ةدابش
 دوش نم رلوقب ع كاذب اندءام نورخآ لاقو ثب دوش وأ الهاش دبش اذإ صاب - ع

 ققدامشب سانلا ذخأف لمي مل : لضفلا لاقو « ةبمكسلا ىف لد قو ىبلا نأ لالب ربخأ اک اذه : ؛ئديجلا لاق (
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 « ةئايمخو فل نارخآ دېشو « ےمرد قل نالف ىلع . كثترالفل نأ ٍنادهاش دبش نإ كالاذك ٠ لالي

 ةداي لاب "يطق

 نوا دبع ىل ربخأ لاق رنيسح ىبأ رن ديعس نب ٠ , رم انربخأ و هلل دبع ان ربخأ ا اشو - 4°

 *تمضرأ دق: تلاقف ةأرما هتاف زيزع ن رباهإ ىبأل ةنبأ جوزت هنأرثراحلا نب ةبقع نع » ةكيلُم ىنأ

 : اولا, أب باهإ ىبأ لآ ىلإ لسرأف . یت 'ريخأ الو « یتضرا كتأرلعأ ام : ًةيقع امه لاقف . جوزي ىتلاو بقع

 دقو نيك : 2 ها لو لاقف ؛ لاف ةييدمل اب 0 ینا ىلإ EP اتيحاض كفر مالعا

 E و ابق رافف ؟ ليق

 اذه : ياا نزار م لوب م كا ايلف ا نورا لاو هرب ريش أ اخ ايش اذا راوإرلا

 نم قافو وهو « ىفاذلا ىلع مدقم تيثملا قا وةلا باتيك نم « رشعلا باب » ىف اذه مدقت ( ملا لالب ريخأ

 نأ دهاش دېش نإ كلذ.كو » هلوقب كلذ ىلإ راشأو « هدلع ىنل الإ ضرعتي مل اذإ امس الو « ذش نم الإ ملعلا لهأ

 ىرخألا كوكس نأ باوجلاو ,ةثامخلاب امههادحإ تدرفناو فاآلا لع E ناپ ضرتعا دقو « حلا

 دعب قوم اہاع مالكسلا یت أ يسو < ةعضرملا ةصق ىف ثراحلا نب ةبقع ثيدح دروأ مث 2 . اهفن مكح ىف ةثامسمخ نع

 امإ هتأرما قارب هرمأف املوق مكي ىنلا دمتعاف « ةبقع هافنو عاضرلا تتي اهنأ انه هنم ضرغلاو « باو.أ
 ةلموملا نيعلاب ذيزع نب باهإ ىبأل ةياورلا هذه ف هلوقو . عرولا قيرط ىلع ايدا امإ م ]و هب لوق نم دنع اب وچو

 ضم ءار رکا و قاد ريزع ىوخاو ىلمتسملا نع رذ ىلأ دنع عقوو < مظع نزو نيتطوةنم نييازو ةحوتغملا

 بوصأ لوالاو

 : [ ةرقبلا ۲٢۲ و « قالطلا ۲ ] ىلاعت هلا لوقو « لودملا ءادہشلا بص اپ - ه

 ( ءادّبشلا نم نوضر نم و مسي لذ 'ىوذ اودبشأو )

 نب نحر دبع ' س دیم ىنث دح لاف ”ىرهجرلا نع تعش د انريخأ منا ٠ ن کلا اشو - 4

 نودع اوناك انا "نإ » لوقي هنع للا ىضر باطحلاا نب ربع تمس : لاق ةع ن نا دبع نأ ٍفوع

 نف . كلاعأ ن ا رهظ اع نآلا ج ذْخأ امإو « مطتنا دق ىحولا "نإو « ب ہللا لوسر دہع ىف ىحولاب
 مل موس ال ”رهظأ نّمو . هنري باح "نا یش هت ر رس نم انيلإ سیلو ابق هنأ ًاريخ انل روظأ
 ةنسح هلا رب رص < نإ لاق نإو“ ا او 1

 ىأ ( ءادهشلا نم نوضرت نم و. کنم لدع ىرذ اودهشأو : ىلاعت هللا لوقو ‹ لودعلا ءادهشأإ باب ) لوق
 نوكي نم روبمللا دنع اضرلاو لدعلاو « ةوالثلا نم ال فنصملا مالك نم ةفطاع واولاف ( نوضرت نم إل ىلاعت هلوفو
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 ىف طرتشيو . ةءورم اذ نوكي نأو : ىعفاشلا داز « ةريغص ىلع رصء الو ةريبك بكترم ريغ ارح افلكم السم

 الو هل دوهشلل الصأ الو ء رض عفدالو عفن رج اهف امهتمالو « هيلع دوهشلل اودع نوکی ال نأ هتداهش لوبق
 نأ ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نا مجارتلا ضعب ىف كلذ ضعب ىتأيس اک هريغو كلذ نم ليصافت ىف فلتخاو . هنم اعرف
 هثيدحو < ةيؤر هلو ةباحصلا رابك نم عم « دوعسم نب هللا دبع ىخأ نبا وهو « دوعسم نبا ىأ ( ةبتع نب هللا دبع

 هلق . هلي ىنلا دبع ىف هيلع سانلا ناك ام هيلا راشأ ام هنم عوفرملاو « فارطالا ١ ىف ىزالا هلفغأ رع نع اذه

 مالاب نييمدالا ضعبل ىلاعت هللا نع كلملا رابخأ عاطقنا دارملاو مب ىنلا ةافو دمب ىأ ( عطقنا دق ىحولا نأو )
 لزني ىحولا ذإ و تبي هللا لوسر انيف ناكذإ مكفرعت انكانا و مک املا دنع رمع نع سارف ىبأ ةياور ىفو « ةظقملا ىف

 ريغ ةزمه ( هانمأ اريخ انل ررظأ نف ) هلوق . ىحولا عقدو قلطنا دق ىنلا نأ دادأو « رابخأ نم انيتأي ذاو

 کنم روظي نمو الأ ١ سارف ىبأ ةباور ىفو « انيمأ اندنع هاثريص ىأ نمآلا نم ةددشم نونو ةروسكم ميمو دم

 هللا ٠ نيقابللو « لوعفملا فذحب ىوجلا نع رذ یال اذك ( بساع هللا ) هلق . « هيلع هانببحأو اريخ هب اننظ اريخ

 انل رهظي نمو  سارف ىبأ ةياود فو « ارش ه ىهيمدكلا ةياور ىف ( !ءوس ) هلوق . هرخآ ءاهو هلوأ بع, « هبساع
 سانلا ناك ابع ربع نم رابخ] اذه : بلبملا لاق « کب د نيبو کیپ ايف كرئارس ۽ هيلع ءانضغبأو ارش هب اننظ ارش

 قعإو دحأ لوق وهو ةبيرلا هنم دجوت مل نم لدعلا نأ هنم ذخؤيو : هدعب رأص امعو ر هللا لوسر دبع ىف هيلع

 ٠ الص هلاح فرعيال نمال نيفورعملا قح ىف وه اما اذهو « لاق اذك

 ؟ زوجت م ليدعت . باپ - ١
 م ۵ لاق هنع هنأ يضر سنأ نع تبان نع ديز 3 ا ن نب نامل شو -

 ريغ : لاق وأ - ارش اهياع اونا ئرخأب سم "مث .'تبَجَو : لاقف « اريخ الع اوتأف « ةزانجي كَم ”ىبلا ىلع

 ءادمش نونمؤلا . موقلا ”ةدامش : لاق . تيجو اذهلو "تِبَجَو اذه تلق هلا لوسراي ليقف . بجو : لاقف - كلذ

 » ضرألا ىف هلا

 ىبأ نع ر ن رشا دبع اند تارْفلا ی نب دواد ا لح ليعامسإ س و اس ~~ ۳

 «هنع هللا ىضر رع ىلإ تسال « اميرذ اتوم نونو مو ضرع اهم مو دقو ةنيدملا تيتأ » لاق دومألا

 یف ةثااعأاب - 0 . تبحَو : رع لاقف « اريخ ی اف ی ا ر تيجو : رع لاف أ ياف E تكرف

 ادهش لم ام “أ : مب 'ىنلا لاق اك تاق : لاق ؟ نينمؤملا ريمأ اب تّبجَوامو : "تلقف ."تّبِجَو : لاقف ءأرش

 نع لاش م م . نانثاو : لاق ؟ نانثاو انلق . ةثال'و : لاق ؟ ةثالثو : اناق . ةنجلا اللا كلخدأ ريخم ا

 « دحاولا

 سنأ ییدح هيف در وأ ؟ نی۰٠ داع لبد تا لوبق ىف ط رتثي ىله ىأ ( زوي كك ليدعت ) نيواتلاب ( باب ) هلوق

 قوةسم هحرمڈ مدقت دقو «ترجو» مالسااو ةالصأا هماع هلوق امهمأ و « نيتمأا ىلع رشااو ريذلاب سانلا ءانث ىف معو

 دحاو ليدعتب ءافتكالا ىلإ ةراشإ هيف لاطب نبا لاق : هتيشاح ىف لاق هنأ ريالا نبا نع تيكحو « زئانجلا باتكيف
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 ` لوق نردمتعي اوناك مهناب !ديعب ًاراعشا ؛دحاولا نع هلأسن ل مش » هلوق یف نأ هجو نأکو ءاضومغ هيف نأ تركذو

 ىف ءافتتك الاب عبر هنلا باوبأ دمب فنسدلل ىتآيسو ٠ ماقلا كلذ ىف هكح نع اولأي مل مهتكل كلذ ىف دحاولا
 فوذحم هربخو أدّدبم وه ( موفلا ةداهش ) هلوق . لامتحالا نم هيف ال انه هب حرصي ل هنأكو « دحاوب ةيكذأا ءادمش
 ريدقتب بصنلاب « ةداوش» ليصالا ةيارر ىف عقرو « مرقلا ةداوش هذه هرردقق فرذحم أدتبم ررخ ره وأ ةلوبقم هريدقت
 لمتسملا ةباور فو « ءادهش هربخ أديم نونمؤملاو « مك لل اذك ( ضرألا ىف هللا . اد, 2 نونمىم ا )هلق . بصأن لعق
 لاقو « ءادهش م هريدقت فوذع أدتبم نبخ اذه ىلع ءادهشو « ضرآلا ىف هللا ءادمش نينمؤملا موقلا ةداومش د ىمخرسلاو
 مث ٠ ةدامش هذه ىأ أدتبملا رابض] ىلع ىوف « ةداهش » نيونتب ةياورلا تناك ناف . موقلا عفر, مهضءب ءاود : ىلوسلا

 : لاق « ربخ هدعب امو لدب وأ تعن نوئمؤملاو أديم موقلاف , ضرألا ىف هت ءادهش نونمؤملا موقلا ٠ لاقف فتأتسا
 نيمج و ىكح مث . فوصوملا ركذل جات الف ةفصلاب قلمتب مكملا نال « توماملا فذح ثيدحلا ىف درو ام ٌركأو
 نينمؤملا بصنب هأور نم ةياور عم س الو نيوذتلاب تاراورلا نم یش ف عتب لو ‹ بلكت امهف نيرخآ

 ميدقلا توللو « ضيفتسللا .عاضررلاو « باسنألا ىلع ةداهشلا صاب - ۷
 هيف تّيتلاو . ٠ ةبي وم ةلَس ابأو ىنتتضرأ » هب ئيلا لاقو

 نع ريب ثرلا نب ةورع نع كلام نب رثلا رع نع ا نرخ ”ةبعش انك دح مد اشم - 4

 نیکو ”تاقف ؟ كع اأو ىنم يبجي أ : لاقف ؛ هل ند ل ملف أ ىلع نداتسا » تلاق اهنع لا يضر ةع
 “دص : لاقف لبكي هللا لوسر كلذ نع ؛تلأس : تااقف . ىخأ نبل ىخأ ةأرما ركتمصرأ : لاقف ؟ كلذ
 « هل ىلا «حلفأ

 ] دلوك 00۹ محلا هز + ۷۹7£ : ىف فارطأ ۲۹٤4 ثيدحلا ]
 ىضر سابع نا نع ديز نب رباج نع داف انث”دح ماه الح ميهارإ ن لس اشم — 56 0 2

 ىه « بسلا نم رام رقعاضرلا نم مارح « ىل لح ال : ةزمح تنب ىف لب ىنا لاق » لاق امهنع هللا
 « ةعاض“ را نم ىخأ نبا

 [ 5٠٠١ : ىف هفرط _ ٠٠٤١ ثيدحلا ]

 نحر دبع رتنب ةرْدَع نع ركب وأ نب وللا دبع نع كلام انرسخأ فسوب "نب هلا دبع اشو - د45
 لر ت "توس 0 1 ناک للك “ینا “نا ا تنال ىلا جوز اهنع للا ىضر ةشئاع نأ

 تلاقف هيا را نم ف مل ءانالف مارأ هللا لوسر اي ”تلقف : ةشئاع تلاق « ةصفح تيب ىف ترأس
 ا ا مع , الف مارأ : هب نا لوسر لاقف تلاق . كتيب ىف 'نؤأتسب جر اذه هللا لوسراي : شاع

 نإ « مس : ل هللا لوسر لاقف « "ىلع لغد  ةعاضرلا نم اهمعل - ًايَح نالف ناكول : ةشئاع تلاه . ةءاضرلا
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 "و26 }
eYتادابشلا باتك-  

 « ةدالولا نم رح اما اممم رع ةعاضرا

 ۰۰۹٩[ ۰ ۳۱۰۰ : ىف هقرط ۲۹٤۹ ثيدحلا ]

 نأ رقورسم نع هيبأ نع ءاثمشلا ىلأ نب ثعشأ نع ٌنايفس ءانربخأ ريثك نب دمع اشو - ۷

 ةعاضرلا نم ىخأ :* تاق ؟ اذه نم ةشئاعاي : لاقف لر ىدنعو هن ' ىذلا لخد » تااق ب هللا يضر ةشئاع

 نايف نع_ىدْهَم نا ”ةعبات . « ةعاحجلا نم فرا اظ “ركن وا ةشئاع اي : لاق

 [ ٠٠١١ : ىف هفرط 7049 ثيدحلا ]

 ةضافتسالا ةدابشا ةدوقعم ةجزنلا هذه ( ميدقلا توملاو ضيفتس ا عاضرلاو باسن لا ىلع ةداوشلا باب ) هلوق

 لقن دقو « همزال نم هناف ةعاضرلا ثيداحأ نم دافتسيف بسلا اماف ٠ ميدقلا توملاو ةعاضرلاو بسنلا اهنم ركذو

 كلذ ناكو ةيلهاجلا ىف تناك اهناف « بايلا ثيداحأ نم ةضافتسالاب اهتوبث دافتسيف ةعاضرلا امأو . عامجالا هيف

 نع ميدقلاب زرتحاو ءرينملا نبا هلاق قاحلالاب هكح هنم دافتسيف مدقأا توملا امأو . هل حقو نم دنع اضيفتسم

 لاقو ) هلوق . نيعب رأب ليقو ةنس نيسمخ ةيكل املا ضعب هدحو « هيلع نامزلا لواطت ام ميدقلاب دارملاو نالا

 . نايس ىبأ تنب ة ةيديح وک نم احول ا تيس وم نول ره هول ةلس ابأو ىنئتعضرأ مب ینا

 نب ار ربخو اهريخ نم .ىث ركذ كانه تأ ةرغصم ةدحوملا مث ةكام اب ةبيوثو . كانه هيلع مالكلا ىتأيسو ٠
 .ىف ةيعفاشلا دنع حصتق , ةضافتسالاب دالا هم هيف لبقت ام طباض ىف ءايلعلا فاتخاو . ىلاعت هللا ءاش نإ دسالا دبع

 حيرجتلاو ليدعتلاو هعب اوتو حاكنلاو لزءلاو ةبالولاو فقولاو ءالولاو قّعلاو توم لا ىفو « ةدالولاو اعطق بسلا

 نبرشعو ةعضب ةيعفاشلا نم نب رخأتملا ضعب امغلب و , كلذ عيمج ىف حجارلا ىلع كلملاو هفلاو دشرلاو ةيصولاو

 « ايضاق هنوكو لوخدلاو حاكتلاو توملاو بسناا ف زوجت ةفينح ىبأ نعو « ىثالعلا دعاوق » ىف ةافوتسم ىهو اعضوم

 ةداهشلا نأ لصالاف الإ و اناسحتسا زيجأ امو « ةيادحلا و بح اص لاق « فقولاو دم داز « ءالولاو فسوب وبأ داز
 ةعبرأ كلذ لقأ ليقو «بذكلا ىلع ممؤطاوت نمؤي عمج نم ارعمسإ نأ اهلوبق طرشو « ةدهاشملا نم امف دبال

 ةيقب وه ( هيف تبشتلاو ) هلوق . هيلا بلقلا نكس اذإ دحاو لدع نم ىنكي ليقو « نيلدع نم قكي ليقو « سفنأ

 . ثيدحلا « ةعاضرلا نم نكن اوخإ نم نرظنا » بابلا رخآ ةشئاع ثيدح ىف يلب هلوق ىلإ راشأ هنأكو . ةمجرتلا

 دانسإلاو . ىلاعت هللا ءاش نا حاكنلا رخآ عاضرلا ىف امیج اهيلع مالكلا یت ایس ثيداحأ ةعب رأ هيف فنصملا ددوأ مث
 الإ نويفوك هلك عبارلاو . اماخد دقو هخيش الا نويندم هلك كاثلاو . اهنكس دقو ىناحصلا الإ نوی رصب هلك ىتاثلا

 نع ةشئاع ثيدح ىور ىدوم نب نمحر لا دبع نأ ىأ ( نايفس نع ید م نبأ همب ات ) بابلا رخآ ىف ةو ‹ ةشلأغ

 ملفأ ىف فالخلا ىنأيسو 2. ىلع ىبأو لم دنع ةلوصوم ىدب نبا ةباورو « ريش ڈک نب دم هاور اک هدانس اب نايفس

 اهابأ ناك وأ ةعاضرلا نم ةشئاع مع ناك له

 ىلازلاو قراسلاو فذاقلا ةدابش یاب - ۸

 4 اوبات نيذلا ل نوقسافلا * م كئلوأو « ادا داعش ملل اولبقت : الو آل : [روتلا ه - 4 ] لجو رع هللا لوقو



 و ۰۳۹4۹ - ۲۹٤۸ ثيدحلا

 داش " تلبق o نم: : لاقو مهماتتسا ل ةريغملا ۽ قط هب قانو دعم ن و ا ايأ ع لجو

 1 رکو لاو ”لهاجمو ”نئواطو ريج ن ااو زيزعلا دبع نب 4 رو ةع ن هلا دبع ”.ئاعأو
 2 و

 ةرق ن انف وز راد نب براحمو یره لاو

 هلدابش ' تابقأ كر -ئذتساف هلوق نع ”فذاقلا ر مجر اذإ اذإ ةنيدمل اب اندنع ألا : دان لا وبأ لاقو

 داش تبق لج هسفن َيذكأ اذإ : او ةومشلا لاقو

 اج هاباضقف دودا ىضقكسا رنإو« ةتداهش ترا ”قتعأ مادبا 14 اذإ . ئروثلا لاقو

 ب ناف « ندهاش رق حاکن وحال : لاق م . بات نإو رفزافلا ةداهش زوال: سانلا ضع لاقو

 ةيؤرا ةمألاوديملاو دودحلا ةداهش زاجأو . زج مل نيد را جوز نإو «زاج نيدودحم ةدابشب جوز

 . مالک نع لب للا پنو « نس ينازل هرب يذلا ق دقو . ”تبوت فر نيكو . ناضمر لاله

 سنوي نع عبو نا ينج لا لیماعإ ا - - ۸
 ةوزغ ىف ترس ًةأرما "نإ ريل ن ”ةورع ع ىنربخأ ب باهش نا 8 8 ل دع ”ءيلا لاقو

 تار تورو اهتبوت ا ةثئاع تاق . 5 ا ما م نا ا | أف _حتفاا

 « هلع ١ نا رلوسر ىلإ اتا ”مقرأف كلذ 2 ىأت

 [ دم كامل > €WAY o EF °4 , FV , YF , F : ىف هفأرطأ _ ۲14۸ ثيدحلا ]

 هللا دبع نب و رع باش نبا نع ليقع ن ء ثيل ان دح ركب 'ن ىف شو الا

 ام رل ا 1 رو ما هنأ قالك نا رلوسر نع » هنع ا - یر دلاخ تي ريز تع

 € ماع تا

 : لجو رع هللا لوقو ) هلو ٠ ال مأ مب ول دعب لبق لم ىأ ( ازاو قراسا فنا دامث باب ) هلق

 اذإ هتداهش زاجأ نم ةدمع ء انثئسالا اذهو ( اوبات نيذلا الإ . نوةسافلا م كئلوأو ٠ ادبأ ةداوش محل اولبقت الو

 ( ادبأ ةداهش مل اولبقت الو ) ىلاعت هلوق ف سايع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم قهسبلا جرخأ دقو . بات

 ةبوتلا دعب فذاقلا ةداهش نا روبجلا لاق اذهب و « لبقت هللا باتك ىف هتدامشف بات نف ( !وبات نيذلا الإ لاق مث
 مادام دارملا نأ ىلع € ادبأ ل ىلاعت هلوق اولوأتو ٠ هليق وأ دحلا ةماقإ دعب ناكءاوس قسفلا مسا هنع لوزيو لبقت
 غلابو ءارفاك مادام دارملا ناف اديأ رفاكلا ةدامش لبقتال ليق ول اک هب قيلي ام ىلع ءىث * لكديأ 7 ‹ هفذق ىلع ارصم
 .اذاف"ةصاخ قسفلاب قلعتب ءانثتسالا نأ ىلإ ةيفنحلا بهذو . هنع طقس دحلا ةماقإ لبق فذاقلا بات نإ : لاف ىعشلا



 ٠٠ تاداهشلا باتك ىو! مو

 دعب لبق رخآ بهذم هيفو . نيمباثلا ضعب كلذب لاقو . ادبأ لبقت الف هتداش امأو ؛ قسفلا مسا هنع طقس بات

 ريخ دحلا لعب رو الهال ةرافك دودحلا نأب ىعفاشلا هيقعت و « لع ىد هتداهش درتال ةيفنحلا نعو . هلق ال دحلا

 « ةريغملا فذقب اعفانو ديعم نب لبشو ةركب ابأ رمع دلجو) هلق . امهرش ىف لبقيو هیتلاح ريخ ىف درب فيكق هلبق هنم

 قارعلا لهأ معز لوقي ىرهزلا تعم : لاق  مألا د ىف ىعفاشثلا هلصو ( هتداوش تلبق بات نم : لاقو مجاتتسا مث

 لاق . كتدابش لبقأو بت : ةركب ىبأل لاق باطخلا نب ربع نأ نالف ىربخال درشأف , زوحتال دودحلا ةداهش نأ

 نبا ءاورو : تلق. بيسملا نبا وه : سيق نب رمع یل لاقف ‹ هتيسن مث هنظفخ هريخأ ىذلا ىرهزلا یم : نايفس

 هاورو « نايفس نع ىلارفعزلا قيرط نم ولعب هانبور كلذمكو « بدسملا نبا هاف نايفس نع رخآ هجو نم ريرج

 باطخلا نب رع نا» هظفلو اذه نم متأ بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا نع قححإ نا قيررط نم ريسفتلا ىف ريرج نبا

 اف هتداهش تلبق هسفن بذكأ نم : م لاقو دملا ةدلك نب ثراحلا نب عفانو دبعم نب لبشر ةركحب ابأ برض

 وه : ىرهزلا لاق « لعفي نأ ةركب وبأ نأو « عفانو هسفن لبش بذكأف . هتدابش زجأ مل لعفي مل نمو « ليقتسي

 عفانو ةركب وبأ دهش ثدح رع نأ د بيسملا ن ديعس نع ىرهزلا نع ريثك نب ناملس هاورو . هوظفحاف ةنس هقناو

 تاہق هتد امش نع کنم عجر نم : لاقو مهاتتساو رع مدلج 0 مهتداوش فالخ ىلع دايز دهشو ' ةريغملا ىلع لبشو

 نوكسو ةمجعملا رسكب ليشو ةباحصلا ىف دودعم وهو ىنقثلا ةدلك نب ثراحلا نب عفانو ةركب وبأ ناكو « روهثملا

 هل لاقي كلذ دعب ناك ىذلا ديبع نب دايزو نيم رضخلا ىف دودعم وهو ىلجبلا ثراحلا نب ةبيّتع نب دبعم نبا ةدحوملا

 ةأرملا نطبتم ةريغملا اوره اميمج اوعمتجاف , ةدلك نب ثراحلا ةالوم ةيمس مهمآ مآ نم ةوخ] نايفس ىبأ نب دايز
 فرع نب ثراحلا نإ كيتع نب جاجحلا اهجوزو ةيلالهلا مقفالا نب وربع تنب ليج مأ ءاطقرلا اهل لاقي ناكو

 امأو « انزلاب ةثالثلا هيلع دمشف ةريغملا رضحأو ٠ ىرعشالا ىسوم ابأ ىلوو هلزعف « هوكشف رمع ىلإ اواحرف « ىمشجلا
 لاقو فذقلا دح ةثالثلا دلجي رمع مأف ال مأ امطااخأ ىددأ امو « احرق ارظنم تيأر : لاقو ةداهشلا تبي لف دايز

 دنع كلذ دهاش هنأ ىدبلا نايثع ىبأ ةياور نم قهسبلاو دبعم نب ليش ةمجرت ىف ىلاربطلا ةصقلا جرخأو . لاق ام

 دايز لاقف د اهفو الوطم ةركب ىبأ نب زيزعلا دبع قيرط نم « كردتسملا ه ىف كاملا هاورو . حح هدانساو رمع
 مهضعب نأ « لخدملا ٠ ىف ىليعامسالا ىح دقو « كلذ ءارو ام ىردأ الو ايلاع اسفن تعمسو فاحل ىف امهتيأد
 باجأو ‹ عضاوم ةدع ىف ةركب فأ ثيدحب جتحا هنوك عم اهب هجاجتحاو ةصقلا هذه ىراخبلا جارخإ لكشتسا

 ةيرحلاو ددعلاك ةياورلا ىف بلطي ال تبت ديم امف بلطي ةداوشلا نأو ةياورلاو ةداوشلا نيب قرفل اب ليعامسالا

 بذكي مل ةركب ابأ نآل « هتب وت لوبق ىف اطرش سيل هسفن فذاقلا باذك] نأ اذه نم بلو ا طبنتساو « كاذ ريغو
 هلصو « دوعسم نبا ىأ.( ةبتع نب هللا دبع هزاجأو ) هلوق ٠ اهب اولمعو هتياور نوملسملا لبق دقف كلذ عمو هسفن

 دبع نب سمعو ) هلوق . « بات اذإ فذاقلا ةداهش نمي ةبتع نب هللا دبع ناك » لاق ريمع نب نأ ر مع قيرط نم ىربطلا

 نب رمح تعمس د ىسوم نب نأرمع نع جيرج نبا قيرط نم لالخلاو ىربطلا هلصو « روبشملا ةفيلخلا ىأ ( ززعلا

 ش ايأ زيزملا دبغ نب مع عم دازف جرج نبا نع قازرلا دبع هأورو < لجر هعمو فذاقلا ةداهش زاجأ زيرعلا ديع



Yo ۲۹٤۹ - ۲۹٤۸ ثيدحلا 

 فذاقلا ةداهش لقت د ظفلب هتد رط نم ىربطلا هلصو ) ريبج نب دیعسو ) هلوق ٠ مزح نب ورمع نب دمع نب ركب

 ( دهاجو سواطو ) هلو . فيعض هدانا نکل « لہقت ال هنع رخآ هج و نم متاح نأ نأ ىوزو « باث اذإ

 | نم : هل ليق ٠ هتداهش لبقت بات اذا فذاقلا د لاق حمص ىبأ نبا قيرط نم ىرطلاو ىفاشلاو روصنم نب ديعس هلصو

 لوقي ناك هنأ هنع دلاغ ىنأ نبا قيرط نم ىربطلا هلصو ( یعشلاو ) هلوق . ء دهابو سواطو ءاطع : لاق ؟ هلاق

 ىف محلا نع ةيعش نع « تايدعجلا : ىف هائيورو « بات اذإ هتداهش ليش ناکو <« هن داپش نودريو هت وت هللا لبق د

 نبا لوم ىأ ) ةمركعو ) هلق . ءتلبق بات اذا د لوقي ىعشلا ناكو ؛ « زوال » لاق ميهارب| نأ فذاقلا ةداهش

 تلبق فذاقلا بات اذإ د لاق ةمركع نع دع نبأ وه سود نع ةبءش نع ١ تايددجلاو ىف ولا هلو اع

 ىرهزلا نع يغاآ هجو نمر _ج نا هاردو قة وهد ةريغملا ةصق ف هلوق مدقت لؤ (ىرهزلاو) هلوق 06 هنداهش

 ىرهزلا نع أطوملا فو « لبقت ملالاو هتدارش تابق بات ناف . هييتتسي نأ مامالا ىغيذي هناف فذاقلا دح اذإ , لاق

 ‹ ةفوكلا لهأ نم ةئالثلا ءالؤه ( ةرق نب ةءواعمو ) ىضاقلا ىأ ( حيرشو راثد نب براعو ) هلوق . ةصف ىف هوحن

 ميلكال موضعي فذاقلا ةداهش ىحلوبق مدع نم نيف وكلا ىلإ هب اع ةريغما ةصق ىف ىغا لا ىرهزلا دارس نأ ىلع لدف

 اک لوبقلا هنع تبث دقو ةفركلا لهأ نم يعشلا معن « لوبقلاب حير مثلا نيروكذملا ةثالألا نم دحاو نم رأ لو

 « هتداهش لبقأ الو « هتبرق هللا لبق » فذاقلا ىف لوقب کا حيرش نع حي دائسإب جيرج نأ یورو « مدقت

 ىادملا وه ( دانزلا وأ لاتو ) هلو . <« هتدارش ليقال ناک هنا د حرش نع فیض داتا دلا ىنأ نبا ىورو

 دلج الجر تار د لاق نمحرلا ديع نب نيصح قيرط نم روصنم نب ديم هلصو ( خلا اندنع سالا) هلوق : دووشملا

 لاقو) هلق . هركذف « اندنع مالا : ىل لاقف دانزلا ابأ تيقلف ةبوت ثدحأ هب رض نم غرف ايلف ء انزلاب فذق ىفادح

 اذإ م لاق ىعشلا نع دنه ىبأ نب دواد قيرط نم متاح ىبأ نبا یورو « اظرفم امهنع ىربطلا هلصو ( ةداتقو ىمدكا

 ديلولا نب هللا دبع ةياور نم هل « عماجلا د ىف وه ( حلا ىروثلا لاتو ) هلوق . « هتداوش تلبق هسفن فذاقلا بذكأ

 ىف اوجتحأو , ةيفنحلا نع لوقنم اذه (بات نإو فذاقلا ةدابش زوحجتال : سانلا ضعب لاقو ) هلوَق . هنع یادملا

 هدج نع هببأ نع بيعش نب ورمع ثرددح اهربشأو « ءىش اہم حصيال : ظافحلا لاق كثدداحأب دود#لا ةداهش در

 نم ىذمزتلا هاورو « هجام نباو دواد وبأ هجرخأ < مالسالا ىف دودح الو ةنئاغالو نئاخ ةدامش زوجنال » اعوفرم

 ميهاربا نع لصاو نع ىروثلا نع قازرلا دبع ىورو « ركتم ةعرز وبأ لاقو « حصيال د لاتو هون ةشئاع ثيدح

 نم قازرلا دبع جرخأو « كلذ ىلع نو » ىروثلا لاق « هللا نيبو هيب اف هتب وت « فذاقلا ةدامش لبقتال » لاق

 ضعب ىأ (لاق مث) هلوق ٠ یوق دنس هت] لاق نم بصب ملو ؛ مطقنم وهو هوحن سابع نبا نع یاسا رخ لا ءاطع ةياور

 ظ اضيأ ةيفنملا نع لوةنم وه (زاج نيدود#< ةداهشب جوز ناف , نيدهاش ريغب حاكن زوحبال) هيلا راشأ ىذلا سانلا

 الإ لبقي الف ءادآلا دنع امأو « لمحتلا دنع هريغو لدملاب لصاح كلذو « حاكنلا ةرمش ضرغلا نأب اورذتعاؤ

 اورذتعاو ٠ اضيأ ةيفنحلا نع لوقنم وه ( ناضمر لاله ةيؤرل ةمآلاو دودحلاو ديلا ةداهش زاجأو ) هلق . لدعلا

 نم وهو ( فذصملا مالك نم اذهو « فذاقلا ىأ ( هتبوت فرعت فيكو )هلق ٠ ةدابشلا ال ربا ىرجب ةيراج اهنأب

 دق و « ىعفاشلا لاق هيو : هسفن بذكي نأ دبال : فلسلا رثك أ نمف « كلذ ىف فالتخالا ىلا راشأ هنأدكو ةمجرتلا مام

 «هافك اريخ دادزا اذإ ١ كلام نعر « هلثمسواط نع ةد ىنأ نأ ج_خأو هغ, یعف ألا نع هب حير تلا مدقت

 ىرابلا حف « ۵ھ ج٣٣ م
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 ىنلا نو ) لوق . فنصملا لام اذه ىلإو « سالا سفن ىف اتداص نوكي نأ زاوجل هسفن بيذكت ىلع فقوتي الو
 رخآ لوصوف ىلازاا ىنأ امأ ( ةليل نوسمخ ىضم ىح هيبحاصو كلام نب بعك مالك نع ىو « ةنس ىتازلا لق
 هنأ لقني ل هنأ هنم ةلالدلا هجوو « كوبت ةووغ ىفو ةءارب ريسفت رخآ ىف اهلوطب ىتأتسف بمكةصق امأو « بابلا
 تقرس ىلا ةأرملا ةصق ىف ةشئاع ثيدح فنصملا دروأ مث . نارجملاو ىننلا ىلع دئاز ردقب ةبوتلا دعب امبفاك هرب
 . هدنع قرافلا مدعل قرابسلاب فذاقلا قاحلإ دارأ هنأكو . ثيدحلا ءاهتب وت تنسخ » ةشئاعلوق هنم دارملاو « ةرصتخم

 ريغب نكل هقی رط نم دواد وبأ هلصو « سذوب ىنثدح ثيللا لاقو د هلوقو « سيوأ ىبأ نبا وه هيف هخيش ليعامسأو
 «لاوحألاو صاخشألا فالتخاب فلتخ كلذ نأ ىلإ فنصملا راشأو « بهو نبال ظفللا اذه نأ رهظو « ظفللا اذه

 اريئأت سفنلا ىف ةعبرآلا لوصفلا نأب هومجوو . ةنسب نورثك آلا اهردقو « هتبو: ة امف نظي ةدم ىضم طرتشيف

 ىف الإو بلاغلا ىف اذه نأ راتخلاو < ىلازاا بي رغت ةدم ىف ترعتعا اذهلو ةريرسلا نسحب كلذ رعشأ تضم اذاف
 هسفن دنع ناك اذا فذاقلا ةيوت طارتشا : رينا نبا لاق ٠ روو.جال ةلالد « كتدامش لبقأ بت » ةركب ىبأل رمع لوق

 ةشحافلا نياعملا اذا : لاقي نأ نكميو « حضاو امطارتشاف هفذق ىف ابذاك ناك اذإ ام فالحب « لاكشإلا ةياغ ىف اقع

 ىف ةيصعملا نم بوتيف ىصع كلذ لبق هفشك اذاف « هعم باصنلا لاك ققحت اذإ الإ امحاص فشكي ال نأب رومأم

 عمو « مدقت اک همم چ لاك ققحت ىح فشكي مل ةركب ابأ نأ هيلع ركمي و : تلق . هلع ىف قدصلا نمال نالعإلا

 كلذلو « ةبوتلاب هرمأف ة كلذ ىلع علطي مل هلعل رمع نأب كلذ نع باحيو . هتداهش لبقتل ةبوتلاب رمع رمع ,ىمأف كلذ

 بيرغت یف داخ نب ديز ثيدح فنصملا دروأ مث مش . لعأ هللاو هيت دنع هقدصب هلع هب ةا ا هنم لبق ل

 :هف دروام ىصقأ ةدملا هذه نأ ىلإ ةداشإلا هنم دارأ هنأ هرجوو « بابلا اذه ىف هداربإ ىدوادلا لكشتساو « قازا
 0 :ىف قرفال هنأ ىلا ةداشالل فذاقلاو قراسلا نيب ةمجرتلا ف ىراخبلا عج : ( هيبنت ) ٠ لعأ هللاو ىصاعلا ءاربتسا

 . ىلإ ىعازوألا بهذ معن « بات اذإ قراسلا ةداهش لوبق ىلع عاجإلا ىواحطلا لقن دقف الاو « امهنم ةبوتلا لوبق
 . داصمالا ءابقق عسسمج كلذ ىف امهفل اخو « اص نب نسحلا هققاوو « بات ناو هتداوش لبقت ال را ىف دودحلا نأ

 دعشأ اذإ روج ةداوش ىلع دعبل ساپ - ٩۹

 مش رز ب نامت رزع يلا ؛ نع لا ناي وبأ فريح ر لل دغا رسا ”نادبع شو - ۰

 ی ينال: تلاقف « ىل اب توف ل ادب ٤ :هلام نم ىل يرل ضعب ىبأ ییا تااس » لاق امهنع هللا ىضر

 . ةبهو 3 ضم ا جاور تف هنأ ا لات هي قل یا أف مالغا انأو ىديب ذخأو . ل ىنلا دېش

 2 وج ىلع ىف دهشنال : لاق ارا لاق . رن : لاق ؟ هاوس “لو كلأ : لاق . اذه

 ا e ع زررح وبأ لاقو

4 

2 

 نارع تەم : لاق بضم نب مده تع لاك ةرغ وأ انثدخ همش انث دح مدا شاو - ١

 لاقل نيذلا 6 مندی نيذلا مف O e لاق | همد ت یر نيَّصَح نبا



 : ثيدحلا ۲٣۵۰ - ۲٣۵۲ ۲۹

 الو نونو موق دعب "نإ : هيك ؛ئبلا لاق ةنالث وأ نین رق نسب هب ینا رک ذأ ىردأ ال : كنا رع
 م
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 « نمسلا م رعظيو « نوف: الو نور كنيو ۰ نوده لسا الو نودهشيو ء نونمن وي

 [ الكم ۳٦١۰ < ۹٤۲۸ ٤ : ىف هفارطأ ۴٦۰۱ ثيدحلا]
 ت

 ىضر مَا دبع نع ا نع يارا نع روصتم نع نايف انريخأ ريثك نب د اشو - ۲

 "قیس ماوفآ + یجب ا نرل من « مهنا نيذلا "م « ل سالا ريخ » لاق قلب ئنلا نع هنع هلا

 «دوآلاو قدامشلا ىلع انتو ريضي اوتاكو » : ميهاربا لاق . هّدامش ”هنيعو هتي مردحأ ةداہش
 [ ٤ ۹٤۲۹ «< ٦٦۰۸ ۳۹۵۱ : ىف هفارطأ ۲٦۰۲ ثيدحلا]

 لوق هيفو « هل هيبأ ةبه ةصق ىف ريشي نب ناعنلا ثيدح هيف ركذ ( دهشأ اذإ روج ةدامش ىلع دهشيال باب ) هلوق

 هجرخأ ىذلا هجولا نم قبلا هجرخأ دقو « ةبهلا ىف فوتسسم هيلع مالكلا ىضم دقو « روج ىلع ىندبشتال » هلل

 روج ىلع دمثال هنأ هنم ذخؤي « دهشأ اذإ , ةجرتلا ىف هلوقو « روج ىلع ديشأ ال لاقف ١ ظفلب انه ىراخبأا هنم

 دېش ال ىعشلا نع » ىاز هرخآو ءارلا رسكو ةلمهملا حتفب «زيرح وبأ لاقو ه هلوقو ؛ ىلوألا قيرطب دهشتسي مل اذإ

 ىلإو « هلصو نم ىلا ةداشالا ةبهلا ىف مدقت دقو « ثيدحلا اذه ىف ناعنلا نع ىعشلا نع هتباور ىف ىأ « روج ىلع

 دبع ةباود نم « ىلرق سانلا ريخ ٠ ثيدح فخدملا ركذ مث . ىعشلا نع هريغو ذي رح ىبأ ةباور ىف ام نيب قيفوتلا

 نم نيرخآ نع ثيدحلا دروو « رخآلا ىف ام ىلع ةدايز امهنم لكفو نيصح نب نارمع ةءاور نمو دوعسم نب هلل

 ؛ ىلاعت هللا ءاش نا ةياحصلا لئاضف باتك لوأ ىف ةحورشم دئاوزلاو هئاوفلا نم مهتاياور ىفام ركذأس ةباحصلا

 نارمع ثيدح ةيقب ومف ‹ روكذملا دانسالاب لوصوم وه ( لَ ىلا لاق ) هلق . تاداهشل اب قاعّترام انه ضرغلاو

 دعب ناد هب وبش نباو قسنلا ةباود فو «رثكالل اذك( اموق مدعب نا ) لق . كلذ حضويام لئاضفلا ىف یتآیسو

 ىف اذك ( نون وخ ) هلق . نأشلا ريض هنم فذح وأ « ةيعيبرلا ةغللا ىلع فلأ ريغب بتكهلعل ىتامركلا لاق « موق

 نوبرحي ةخن ىف عقو هنأ مزح نبا معزو « ةنايخلا نم قتشم واولاو ةمجعملا ءاخلاب انا تلصتا ىلا تاياورلا عی

 الب هكرتو هلام ذخأ اذإ هب رح هب رح موق نم وهف اظوفح ناكنإف لاق ؛ ةدحوم اهدعب ءارلا رسكو ةلمبملا نوكسب ٠

 «نونمتي الو د ملم خس رثكأ ىف عقو ىوونلا لاق : ( هيبنت ٠) لالا تا بورخ لجرو « ءىش

 نبا أرق دق نكلو ءذاش هنأ ىعداو ءرزتأي د هلوق عضوم « درت مث » هلوق ريظن وه هريغ لاق « ةانثملا ديددتب

 ىلع روصقم وهو : لاق ةيناتحن وأ واو هؤاف ا هبش هنأب كلام نبا هبجوو ( هتنامآ نمتا ىذلا دؤيلف ) نصيح

 قبال ثيحب ةرهاظ مناخ نوكت نأب ءانمأ مهن ىدقتعي الو مم سانلا نثيال ىأ ( نوئمتؤيالو ) هلق . عامسلا

 ءادالا وأ ليمحتلا نودب لمحتلا دارملا نوكي نأ لمتحي ( نودمدتسي الو نودبشيو ) هلوق ٠ مع دانعا سانل

 ؟ ءادهشلا ريخب كريخأ الأ » اعوفرم دلاخ نب ديز ثيدح نم لسم هاورام هضراعيو ٠ برقأ ىتاثلاو « بلط نودي

 نب ديز ثيدح حيجرت ىلا بلا ديع نا سنجل ٠ امهحيجرت ىف ءالعلا فلتخاو « اهأسي نأ لبق ةداهشلاب یتا ىنلا

 ٠ هل لصأ ال اذه ناريع ثددح نا معزف غلابو قارعلا لهأ ةياور ىلع همدقف ةئيدملا لهأ ةياور نم هنوكل دلا

 . دلاخ نب ديذ ثيدح جارخاب ملم دار فناو هيلع حیحصلا ىحاص قافتال نارمع ثيدح حسجرت لإ هريغ حلجو
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 لعيال قحي ناسنال ةدامش هذنع نم ديز ثددحب دارملا نأ اهدحأ : ةبوجأب اوباجأف امهنيب عما لإ نورخآ بمذو

 ثدحتي نم ىلا وأ ميلا دهاشلا قاف ةئثزو فلو اهب ماعلا امحاص تو٤ وأ , اهب هريخيف هيلا ىأيف امحاص اهب

 ا تا ابن 00 اههريغو كلامو كلام خيش ديعس نب ىحي باجأ اذ را ا تح أ اذه كلن مب اعف منع

 هللا تح قلعتي ام ةيسحلا ف لخديو ٠ انحم مهب ةصتخلا نيمدألا قوقع قلعتي الام ىهو « ةبسحلا ةدابش هب دارملا

 ثيدحب دارملا نأ هلصاحو « كلذ وحنو دودحلاو قالطلاو ةدملاو ةماعلا ةصولاو فقولاو قاتلا هئم ةبئاش هيف وأ
 ىلع لوم هنأ اهلا . هللا قوقح ىف ةدامشلا دلاخ نب درز ثردح دارملاو « نيرمدألا قوق> ىف ةداهشلا دوعسم نبا
 : داوجلا فصو ىف لاقي اک . ابلأسي نأ لبق اهادأ تناك اهل هدادعتسا ةدشل نوكسيف « ءادآلا ىلإ ةءاجالا ىف ةغلابمل
 .ءادأ ف لصألا نأ ىلع ةينبم ةيوجالا هذهو . فقؤت ريغ نم لاؤسلا بدع امي رش ىظمي ىأ « بلطلا لبق ىطعبل هنإ
 . ريخي نم ركذ نعي دهشتسي نأ لبق دهشإ نم مذ صخيف ؛ قحلا بح اص نم بلطلا دعب الإ نركي ال نأ احلا دنع ةداهششلا

 رهاظ ىلع لاؤسلا لبق ةدابشلا ءادأ زارج ىلإ موضعي بعذو . ةي ا ةدارش و اہ > اص ليال هدنع ةداهشب

 . تنودؤي ئىأ < روزلا ةداهش ىلع لوم هنأ امدح: تالب وأب نارمع ثيدح اولوأتو « دلاخ نب ديز ثيدح مومع

 . هيلع لدي , فلحلا ىف ةداهشلا اهب دارملا منام . معلا لهأ ضعب نع ىذمرلاا ءاكح اذهو « اهلمحت ممل قبسي ل ةداهش

 ىلع اذك الإ ناك ام هّلياب دبشأ لجرلا لوق يل «ةدابشلا ىلع اننوبرضي اوناك» دوعسم نبا ثردح رخآ ىف ميهاربإ لوق

 ( مدحأ 0 ىلاعت لاق اک داش ىمست -ق نيهلاو ‹ فاما نم راثكإلا رک اک كلذ هركف « فلحلا ىئمم
 . ىلعو رانلا ىف مآ موق ىلع دهشيف « سانلا ىمأ نم برغملا ىلع ةدامشلا ام دارملا اهئلاث . ىواحطلا باوج اذهو

 .ادهاش بصتني نم هب دارملا اهعبار . ىباطخلا هاكح « ءاؤهالا لهأ كلذ عنصي اك « لبلد ريغب ةنجلا ىف منأ موق

 ٠ هلوقو . معأ هلا و. لاس نأ لبق نم لع اهب امحاصو ةدامشلا ىلا عراستلا هبدارملا اهسماخ . ةداهشلا لهأ نم سباو
 هيلع ديشي نأ هل غوسي الف اذك ىدنع نالفل : لود الجر عم نم نأ لع هب لدتسا ‹نودېشتسيالو نودوشي 5

 مل ناو كلذب دهشإ نأ هل زوحب هناف هلام هبصغي وأ الجر لتقب الجر ئأر نم فال اذهو ٠ هديشتسا نإ الإ كلذ

 ف هيلع مالكلا یاب (نوفيالو ) ابمضبو ةمجعملا لاذلا رسكبو هلوأ حتفب ( نورذنيو ) هلوق ىتاجلا هدهشتسد

 .« براشملاو لك الا ف عسوتلا نوبحب ىأ نون اهدعب ميلا حتقو ةلمهملا رسكب (نمسلا مف رهظب و) هلوقو . روذنلا باتك
 مهف رهظي دارملا : ليقو ‹ كلذب قتلخت نمال هيطاعتو هتبح مذ دارملا : نيالا نبا لاق . ديدشتلاب نمسلا بابسأ ىهو

 نأ لمتحيو « فرشلا نم مل سيل ام نوعديو مهيف سيل ام نورثكتي ىأ نوئمستي مهن :أ دارملا ليقو « لالا ةرثك
 موق ءىحي مث د ظفلب نيصح نب نارمع نع فاس نب لاله قيرط نم ىذمرتلا هاور دقو . ادام كلذ عسيمج نوكي

 ناک ااو« بابلا ربخ هيلع لمح ام ىل وأ وب ” . هتقيقح ىلع نمسلا ىطاعت ىف رهاظ رهو « نمسلا نوب و نوئمستي

 وه ميهاربأو «رمتعملا نيا وه (روصنم نع) هلو .روبشم وه اك ةدايعلا نع ليقث مهفلا دي دملي الاغ نيمسلا نال ام ومذم

 نم ةثالث هيفو < نويفوك هلك دانسالا اذهو « دوعسم نبا وه هللا ديعو ٠ . ىابلملا وه هلوأ حتفب ةديبعو « ى مخنلا

 ةلاح ىف عقب كلذ نأ دارملا سيلو « نيلاح ىف ىأ ( هتداهش هنيمب و هنیم مدحأ ةداهش قبست ) هلو ٠ قسن ىف نيعباتلا

 دمشر ةراتو دهش نأ لبق فلاحي ةراتف اموقيل امتع ىلع فالحيف ةداهش حيورت ىلع صرح ىذلاك« رود هلال ةدحاو

 لاقو « فاحيو دېش نأ دب ريف ةداوشلا ىف فلملا نيجي نم دنع ةدحاو لاح ىف كلذ عقي نأ لمتحو « فاع نأ لبق



 توم. ثيدحلا ۲۰٤“ ۳۹١۱

 ىف فلحلا نأ ىلع هب لدتسي : لاطب نبا لاقو « نيبلاو ةداهشلا مأب نونيهتسيو نوعروتال مهنأ دارملا : ىزوجلا نبا
 هلال . هتداهش لبقت مل اذك نالف ىلع نالفل نأ هتلاب دهشأ لاق نم : ىهازلا ىف نابعش نبا یکحو لاق « اهلطبي ةداهشلا

 دانسالاب لوصوم وه ( حلا ميءاربا لاق ) هلوق . هفالخ كلام نع فورعملاو : لاطب 00 ةداهشب سیلو فاح
 فذصملا داز (ديملاو ةداهشلا ىلع انن وبرضي اوناك ) هلوق . ىمخنلا وه ميهارباو « قلعم هنأ معز نم موو « روک ملا

 دوعلا نع ناملغ نحتو اننوهي اوناك ١ ظفلب لسم هجرخأ كلذكو « راغص نحنو ١ لث 7 لوأ ىف دائسالا اذه

 ربع وأ لاقو «ةدامثلا نع نابلغ نو انن ومني انيامأ ناكو , هو روذنلاو ناعألا باك یف ناشي « تاداوشلاو

 امو . كاذ ومنو اذك ناكدقل هللا دبع “لعو هاب دهشأ هلوقب لجرلا ةردابم نع ىهنلا مدنع انعم : بلا دبع نبا
 نوكي نأ لمتحيو : تلق . حلصي ال امو حلصي ام لكى اوفلحيف ةداع هب مل ریصبال ىتح كلذ ىلع مهوب رضي اوناك
 نم ابامحت ىف امل امل ىدصتلاو تاداوشلا ىطاعت نع ىبهنلا دارملا نوكي نأ لمحو « لاق ام ىلع ةداهشلا ىف سالا
 ` لمت< و : نوبتكي ال ابلاغ كاذ ذإ موا اس الو ؛ وهسلاو ناسسنلل ضرعم ناسنإلا نال < a امسالو ,جرحلا

 لاق ديلا سنت ةيضولا و« دنساقللا نم كاذ لع فر ال ةيسولا ن٠ لوخدلا ديعلا نف ىل ا دارملا كوكي نأ
 ىلاعت هللا ءاش نإ روذنلاو نام الا باتك ین اذهل نایب درم یت ایس و ( نيملاظلا ىدوع لانیال ) ىلاعت هللا

 رتامكو «( دوزلا نودهشبال نبذلاو ) لجو رع هللا لوقل « روزا ةداهش ىف ليقام ساپ - ٠

 0 كأ او وو . 4 نولممت ام هللاو ا مم ”هناف انعكس نمو ةداهشلا اوك” الوإل ةداهشلا

 نع بش انت دح : الا ميهاربإ نب كالا دبعو ريرج نب بهو حسيت رينم نب للا دبع اشو - ۴
 شاب كا رشإلا : لاق رب ابكسلا نع لي ینا لث” » لاق هنع هللا ىضر ينأ نع س أ نر , ىا نب لا ردیبع

 ةبعش نع دمّصلا دبعو زيو رماع وأو ردنخ همبات .« رولا ةدابشو « سلا لو « ندلاولا 'قوقعو : ٠
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 نع ةركب ىنأ رثب نج را دبع نع ةىري رجلا انثدح لش نبر شب اندح د دسم شو س 4

 : هلا لوسراي ىلب :اواق ؟ (انالث) زاكا رکاب ج أ الأ » ب لا لاق : لاق هنع لا ىضر ریپ
 لاز اف لاق . روزا لوقر الأ : - لاقف ا ام و Te رنيبدلاولا قوقعو « ۾ ناب كارشإلا : لاق

 . . نحرا دبع انث دح ئر رجلا اند : رهاربإ نب ”ليعامسإ لاقو * 4 تكشإ يآ : انلق یتح اهرخركسي
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 نودهشي ال نیذلاو : لجو زع هلا لوقار هلق ‹ ديعولاو ظيلغتلا نم ىأ ( روزلا ةداش ف ليقام باب ) هلوق

 ليقو « اهريسفت ىف ليقام دحأل هنم رايتخا وهو « روزلا ةدابش ىطاعتم مذ ف تقيس ةبآلا نأ ىلإ راشأ ( دوزلا
 فالخم هفصوو ءىثلا نيست روزل لصأ : : ىربطلا لاق . كلذ ريغ لليقو « ءانغلا ليقو كرشلا انه روزلاب دارم

 نم ًائيش دہدیال نم حدم هب دارملا نأ اندنع لارقالا ىلوأو : لاق . هب وهام فالخم هنأ همم نمل ليخمي ىتح « هتفص



 دوا

 :تاداهشأا باتک ۔ er سل

 قحاب ةدابشلا ناتك ىف لبق امو ىأ « روزلا ةدامش ىلع فوطعم وه ( ةداهشلا ناتکو ) هلۆق ٠ لعآ هللاو « لطابلا

 . ( هبلق مثآ هناف ) هلوق اهنم دارملاو ( يلع  هلوق ىلإ - ةداهشلا اومتکت الو : ىلاعت هلوقل ) هلوق . ديعولا نم

 هلوق ىف هنع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم ىربطلا هجرخأ سابع نبا ريسفت وه ( ةداهشلاب كدتسلأ اووات ) هل
 سابع نبا نع قوعلا قيرط نمو . اهنع اوضرعت وأ ةداهشلاب كت أ اوولت ىأ ( اوضرعت وأ اوولت ناو )
 نعو . كرتلا امنع ضارعالاو . اهبجو ىلع ةداهشلا ميقت الف ةجاجللا ىهو ىت ا ريغب كناسل ىولت : لاق ةيآلا هذه ىف
 ةداهشلا ناك مظنب راشأ فنصملا نأكو . كرتلاب ضارعالاو : فيرحتلاب ىللا رسف هنأ اماصاح قرط نم دهاجم
 ببس اضيأ ةداهشلا ناتكف حلا لاطبال اببس اموكل دوزلا ةدابش رحت نأ ىلإو رثثألا اذه ىلا روزلا ةداهش عم
 ةةعاسلا ىدب نيب نإ » اعوفرم دوعسم نبا ثيدح نم هجام نباو دمحأ هج رخأ ىذلا ثيدحلا ىلإو « قحلا لاطبال
 هلو : امهدحأ نيثيدح فنصملا ركحذ مث . «قحلا ةداهش ناتکو « روزلا ةداهش روهظو لاق مث ءايشأ ركذف ۔
 دمعس نع رفعج نب دمع نع بدألا ىف ةينآلا رفمج نب دمع ةياور ىف ( سنأ نع سنأ نب ركب ىلأ نب هللا ديبع نع)
 نع نهب دز ( رئابكلا نع هَ هللا لوسر لح هلوق ٠ كلام نب ںینأ تعم ركب قا نب هللا ديبع ىنثادح و

 امرك أ رئابكلاب دارملا نأكو « امنع لمس وأ رئابكلا ركذ » رفعج نب دم #ور ىفو « اهركذ وأ » دحأ دنع ةبعش

 ايف رئابكلا رصح دصقلا سيلو « هنيب أس اک ةبعش نع قرطلا ضعب ىف عقو اذكو « هيلي ىذلا ةركب ىبأ ثيدح ىف اك
 ةريره ىبأ .ثيدح ىلع مالكلا ىف اهنييعت ىلإ ةراشالاو اهفيرعت ىف ىلاعت ها ءاش نإ مالكلا ىتأيسو ٠ ركذ
 لوق » رفعج نب دم ةباود ىف ( دوزلا ةداهشو ) ِهْلْوف . اياصولا باتك رخآ ىف وهو « تاقبوملا عببسلا اوبنتجا د

 دمج وه ( ردنغ هعبات ) هلق . « دوزلا ةداهش لاق هنأ ىنظ رثكأو » ةبعش لاق « روزلا ةداهش لاق وأ دوزلا
 كيد أ اباصوت ىدقعلا وهو ساع ىبأ ةياور امأ ( دمصلا دبعو زببو صاع وبأو ) هلوق . روكذملا رفمج نبا

 كارشالا رئابكلا رك أ د ظفلب ةبعش نع هقيرط نم نام الا باتك ىف هدنم نباو ‹ دوبشلا باتك ىف شاقنلا
 امأو . « رئابكلا رك أ , ظفلب ةبعش نع فوع نب ورمع نع تايدلا ف فنصملا هجرخأ كلذكو « ثيدحلا «هللاب

 فلؤأ ا اهاصوف ثراولا دبع نبا وهو دمصلا دبع ةءاور امأو « هنع دمحأ اهجرخأف روكذملا دسأ نبا وهو زهب ةياود
 لئاوأ ىف هنع ءاذحلا دلاخ ةياور ىف هامسو « سايإ نب ديعس وهو مجلا مضب ( ىريرجلا انثدح ) هلوق . تايدلا ىف
 نب نحرلا دبع نع ) هلؤق ٠ ءامس هنع هجرخأ اذإ هنكلل ىر رجلا خورف نب سابعلل ىراخبلا جرخأ دقو « بدلا
 . بابلا رخآ فنصملا امقاع دقو « نحرلا دبع انثدح » ىريرجلا نع ةيلع نب ليعامسا ةباور ىف ( ةركب ىلأ

 لاق له : ةبعش هيف كش ام نيبجولا دحأ  ادحتم سلجملا ناك نإ  ىوقي اذه ( رئابكلا رك أب كتبنأ الأ ) هلوق
 ىلاعت هلوق امهادحإ : نيّتيأ ىف كرشلاب روزلا ةداهشو قوةعلا نم لك مظن دقو ؟ لثس امل وأ « ءادتبا كلذ
 :نائثوآلا نم سجرلا اوبنتجاف  ىلاعت هلوق امہن اٹ €۰( اناسحإ نيدلاولاب و هايإ الإ اودبعت الأ كبر ىضقو 2

 عماسلا هبتنيل اديك أت هرركحو ٠ تام ثالث كلذ م لاق ىأ ( اثالث ) هلوق . ( دوزلا لوق اوبنتجاو
 ةاغأ نم » للعلا ىف یراخبلا مجرت دقو « رئابكلا ددع كلذب دارملا : لاق نم موو « همها راضحإ ىلع

 رفكلا قلطم لمتع ( تاب كارشالا ) هل . اقيلعت ثيدحلا اذه نم افرط هيف ركذو « هنع مهفيل اال ثيدحلا

 هب داري نأ لمتحو . هريغ ىلع امنت هركذف ؛ برملا دالب ىف امس الو ‹ دوجولا ىف هتبلغل ركذلاب هصيصخت نوكيرو



Ar ۲ - ۳۵۳ ثيدحلا 
 a عجستساج + داتا لم وح اصل قسم اهتم من

 كارشإلا و قلطم ىن هنا « ليطعتلا وهو كارشإلا نم احبف مظعأ رفكلا ضعب نأ هيلع درب هنأ الإ «ةتيضوصخ

 رئابكلا ىلع مالكلا عم بدآلا ىف هيلع مالكلا 3 ( نيدلاولا قوقعو ) هلو ٠ لوألا لاهتحالا حجرتيف ديقم تابثا

 سلج ىح كلذب مها ا رعشا ( اكتم ناکو سلجو ) هلو . ىلاعت هللا ءاش نإ اهددع ىف ليقام نایب و اہطباضو

 روزلا ةداهش وأ روزلا لوق نوك كلذب ماعهالا بيسو < هحبق مظعو هع رحت ديك أت كلذ ديفيو < انکم ناک نأ دعب

 امأو « عسبطلا هنع فرصي قوقعلاو « لسملا بلق هذع وبني كارشالا ناف « رثكأ اهب نواهتلاو سانلا ىلع اعوقو لهسأ

 ةبسننلاب اهمظعل كلذ سيل و « هميظعتب مامنهالا ىلا جيتحاف , امهريغو دسحلاو ةرادعلاك ةريثك هيلع لماوحلاف روزلا

 هتدسفم ناف كرشلا فالخب , دهاشلا ريغ ىلإ ةيدعتم روزلا ةدسفم نوكل لب « اعطق كارشالا نم اعم رك ذام ىلإ

 ةياور فو « روزلا ةدامشو روزلا لوقو i ىر رجلا نع دلاخ ةياور ىف ( روزلا لوقو الأ ) ِهلوق ٠ ابلاغ ةرصاق

 نم نوكي نأ لمتح : ديعلا قيقد نبا لاق « واولاب ةدمعلا ف عقو اذكو.« روزلا لوق وأ روزلا ةداهش » ةيلع نبأ

 ةبذكلا نوك-ت نأ مزل قالطإلا ىلع لوقلا انلمح ول اناف ء ديك أثلا ىلع لمحت نأ ىغبني نكل ء ماعلا دعب صاخلا
 ,هدسافم توافت بسحب ةثرافتم هبتامو بذكلا مظع نأ كش الو : لاق . كل ذك سيلو « ةريبك اقلطم ةدحاولا
 لاذ اف ) هلۆق ٠ . ( انيبم الو اناتهب لمتحا دقف ائیر هب مري مث امث] وأ ةئيطخ بسكي نمو رل ىلاعت هلوق هنمو

 كَ هعم بدآلا ةرثك نم هيلع اوناكام هيفو . هجعزي امل ةيهاركو « هيلع ةقفش ىأ ( تكس هتيل انلق یتح اهرركي

 ةباتتسا بات ىف ةلوصوم هتياورو ٠ ةيلع نبا ىأ ( مبهاربإ نب ليعامسا لاقو ) هلوق ٠ هيلع ةقفشلاو هل ةبحماو

 اهلا ةيسنلاب ةريبكلا نأل رئاغصلا توب هنم ذخؤيو ٠ ربك أو ريبك ىلإ بونذلا ماسقنا ثيدحلا ىفو « نيدترملا

 ' رظن هتوك ةريغص بونذلا ىف سيل لاق نم هب كسم ام رك أو . روهشم راغصلا توب ىف فالتخالاو ۽ اهنم ريكأ

 ةبسنلاب ىهو لوقي نأ رئاغصلا تبث نمل نكل . ةريبك هللا لالج ىلا ةبسنل اب ةفلاخلاف « هيبنو هللا سأل ةفلاخلا مظع ىلا

 لئاوأ ىف قبسو « عرشلا كرادم نم ةريبكلاو ةريغصلا نيب قرفلا موف دقو « بابلا ثيدح هيلع لد اک ةريغص اهقوف ام

 وه كلذو « رفكي الام اهنمو « تاءاطلاب رفكي ام بونذلا نم نأ هب تبثف , رئابك نكت ملام اياطخلا رفكي ام ةالصلا

 نم لك بتا نا مث . هيقفلاب قيليال ةريغصلاو ةريبكلا نيب قرفلا راكنا : ىلازغلا لاق اذهلو « ىعدملا نيع

 ناك ام لك اهانعم يق « دوزلا ةداهش مرت ثيدحلا ىفو . اهدسافم توافت بسحب فلتخم رئابكلاو رئاغصلا
 المأ هل سلام ءرملا ىطاعت نم د

 امو . هريغو ٍنيذأتلا ىف ةوبقو هتعيابمو هحاكتإو 0 هرمأو 'ىمعألا : داعش سا 35 ا

 هتاابش زوجت : يملا لو ءاطعو یره راو ني ريسر ناو نححلاو م اق هت داہش زاجأو . تاوصألاب فر رم

 داعش ىلع دبش ول اع نا ”تيأرأ : ىره زا لاقو . هيف ذو 07 لاقو . القاع ناك اذإ

 "ملل 4 ليق اذاف رجفلا نع لأسيو . رطفأ 'سمشلا تبغ اذإ الجر تمي سابع نبا ناكو؟ هدر تنك أ

 كولم كا "غذا ؟ ناهلس : تلاق «ىفوص تفتر ةثئاع ىلع تنذأتس | : راسي نب نابلس لاقو . 0

 ةبقتنم ةأرما ةداهش بدن نب ةركم زاجأو . یش كيلع ب
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 تادابشلا باتك

 ٠ ىضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع سوي ' ن 'ىسع ا نومي نب ديت ن دع اشو — 6

 أ اذكو اذك ىنرك ذأ ف همحر : لاقت دحسملا ىف 1 لحجر تت ىلا e ا

 توص ممسف « تيب ىف ل ینا ةا نع لل دبع ن و اذكو اذك ةروس نم ا

 اداب مترا مهلا : لاق . معن : ”تلق ؟ اذه دابع ”توصأ « ةشئئاعاي : لاقف دجسملا ىف ىلصي دابع
[rec E ceh cer ىف هفارطأ _ تملا ١ [١ 

 نب راس نع باوش نإ انربخأ 3 ىبأ نب ززل ريع ا دخ ليعاما "نب رب كلام شرو - ۹
 اوب رتشاو اولكف 6 لب هدر الالب نإ د راينا لق لاق امهمع هللا ىضر رع ن هللا دبع نع هللا دبع

 0 ندوب ال ىعأ الحور موتك 73 قا ناكو « موتكم مأ نبا ناذأ أوعمسلا ىّتح : لاق وا د

 ”تشبصأ : ”سانلا هل لوقي

 نع ةكيلم ىبأ E هللا دبع نع بوب 2 "نادرو نب متاح اند 5 2 "داي اشم ل ۷

 هيلإ انب ىنا : "ةمرخع ىلأ ىل لاقف « ةيبقأ لَم ىلا ىلع "تم دق » لاق امهنع هللا ىر ةمّرخك نير 2

 و لا رخ ت ل ءا فر ف کشف بابلا ىلع ىبأ ماقف . اٹیش اممم ای نأ ىسع

 « كل اذ تأبخ ‹ كل اذه ف : لوقي وهو نسا هب 5 وهو دابق

 (ت اوصآلاب فرعي امو هريغو نيذأتلا ىف لوقو هتعبابمو هحاكن ]و هرمأو هحاکنو .بعالا ةداهش باب) هلوق

 لوبقو هتءيابمو هحاكن زاوج نم ركذ مي 3 لالدتسالا ىلا راشأف « ىعألا داشت ةزاجإ ىلا فئصملا لام

 لبق هلمحت أم اوزاجأف روبجلا لصفو . هدعب و أ ىمعاا لبق كلذ لع ء هاوس « ثيللاوأ كلام لوق وهو « هنيذأت

 ۽ هيلع هب كوشي نأ ىلإ هب وه قاعتيو ءىشل صخش هدوشا نأك« رصبملا ةلزنم هيف لزب ام اذكو « هدعبال ىمعلا

 هقيرط اف الإ لاح هتدابش زوحبال : دمو ةفينح وبأ لاقو « ريثكدلا تود ريسيلا ءىشلا ف زوحي کلا نعو
 هلوق ديقملا ىلع قلطاا لمح نم عنامال ذإ لصفملا بهذالل عفد فاما هب لدعم ام عيمج ىف سیلو ؛ ةضافتسالا

 گاو دمع نبادارأ هنظأف مساقلا امآ « ( ءاطعو ىرهزلاو نيريس نباو نسحلاو مساقلا هتداهش ذاجأو )
 مكحلا تمم » لاق ىراصنالا وه ديعس نب ىحن نع ميشه نع دوصنم نب ديعس ىور دقو « ةعبسلا ءاهقفلا دحأ
 لوق ا « ةزئاج : لاف ىعألا ةداهش نع دم نب 2 لأس - رغصم ةدحوملاو ةانئلاب وه - ةييثع نبا

 ىرهزلا لوقامأو.. « ةزئاج ىععالا ةداهش » الا امنع ثعش أ قرط نم ةبيش ىأ نبا هلصوف ن ریس ناو نسحلا

 ىبأ نبا وهو ءاطع لوق امأو . » ىلا ةدابش نيجي ناك هنأ و هع بئذ ىأ نبا قيرط نم ةبيش ىبأ نبا هلصوف

 اذا هتداهش زوج < یعشلا لاقو ) هلو « ىعالا ةدابش زوجت ٠ لاق هنع جل رج نبا قيرط نم مرثالا هلصوف حابر

 ديال أ كاذ نال نونجلا نم زارتحالا « القاع م , هلوقب هدأ سالو هانعمب هنع ةبيش ىلأ نبا هلصو ( القاع ناك
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 كشالو : نار ةلاب اب ةقيقدلا رومألا ردم ا ۴ اک نأ 7 ]و ا وأ یعآ ناكءاوش هنم زارتحالا نم
 هاك اذهب نع 2 نأ نأ م 314: ءىش بر : محلا لاقو ) هلو ٠ كلذ ىف صاخشالا توافت ىف

 ؟ ( هدرت تنكأ ةدابش ىلع دهش ول سابع نا تيأرأ : ىرهزلا لاتو ) هلق ٠ عنملاو زاوجلا ىهذم نيب طسوت
 هلصو ( حلا الجر ثعبب سابع نبا ناكو) هلوق . هلع بذ . ىبأ نبا قيرط نم « ءاضقلا بدأ » ىف ني اركلا هلصو

 هصخش ىربال هنأ عم هریغ ربخ ىلع دمتعي نایک هن وك هب هقاعت هجوو < هنع ءاجر نأ قير ط نم هانمع قازرلا دبع

 ىأ , فيرعتلا ىلع ىمعألا ةداهش زاوج ىلا سابع نبا ثيدحت ريشي ىراخبلا لعل : ريثملا نبا لاق . هتوص عمس امو

 نبأ نع ءاج دقو < هريغو كلام دنع اہف فاتلع في رعتلا ةداهشو لات ء دوش فرع اذاف « نالف اذه نأ فرع اذإ

 نم ىذلا قفآلا ىلع ةبلظلا ةبلغب و «باحسلاو لابجلا اهيراوت امل سمدلا ةؤر ىتكسبال ناک هنآ سابع

 .قوص تفرمف ةشئاع ىلع تنذأتسا : راسي ن نامياس لاقو ) هلو ٠ هلع روصأم نإ ديعس هجر آو « قرشملا ةيج

 باجتحالا كرت ىرت تناكة عئاع نأ ىلع لملد هيفو a لدا ناماس : تل اقف

 هنأ لمت لاق نم امأو . ب ىنلا جوز ةنو میم بتاكم ناك هنآل اهريغ كلم ىف وأ اهك-ام ىف ناك ء ا ديعلا نم

 ةشئاع ىلع هلوق لمح لاق نم دعبأ و « دود وهو لاتحالا ضح« رابخالا ن٠ حيحصلل ةضراعف ةسأامل ايناكم ناك.

 اذك(ةبقنتم ةأرما ةداهش بدنج نب ةرمسزاجأو) هلو . ةثوميم ىلع لوخدلا ىف ةشئاع تنذأتسا ىأ ةشئاع نم ىنمم

 : ثيداحأ ةثالث بابلا ف فئصملا ركذ مث . ةاذثملا ىلع ابدقتو نونلا نوكسب هريغلو « ديدعتلاب رذ ىلأ ةباور ىف
 هتوص ىلع لب ىذلا داتعا هنم ضرغلاو « ثيدحلا ۽ دجسملا ىف أرقي الجر مل ىلا عمس د ةشئاع ثيدح اهدحأ

 نم ىلعي وبأ هلصو « ةشئاع eo ىأ ( هللا دبع نب دابع دازو ) هل ۰ هطخش ىرب نأ ريغ نم

 دج و < یب ىف م ىنلا دجهت , ةشئاع نع هيبأ نع ريب زا نب هللا دبع نب دابع نب یی رع قحسإ نب دمع قب رط

 : لاقذ ٠ معن : تلق « رشب نب دابع اذه ةثئاع ام : لاقف هتوص هلع هللا لوسر كا نب دابع

 رشب نب دابع ر دلا لع نأ ءاؤزل اذه مناع توما هر( داع ترص حس لآ :.«ادابع محرا مولا

eTاماتخم نانثا امهو « ةشئاع نع ىوارلاو هتوص عومسملا داعأ نظر نبع سبللا لوز  

 . نأ لالا رهاظو  نيعباتلا طسو نم ىمب | ريبزلا ن هللا دبع نب دابعو ليلج ىباحص رشب نب دايعف « ةفصلاو ةبسنلا

 هياع دباو هيف ديزاا نوكي نأ « داز » هلوق ىضتقم نال ةياوراا هذه ىف رسفملا وه هذه لبق ىلا ةياورلا ىف ملل
 نع هيبأ نع ء ماشه ةياود ىف ميملا ناب « تاموملا و ف ديعس نب ىنغلا دبع مزج نكل < ةصقلا تف ادحاو امدح

 أرغب *ىراق توص عمس قلي ىلا نأ و ةعئاح نع ةرمع قرط نم ىورف « ىراصنالا ديزي نب هللا دبع وه ةشئاع

 هيلا بهذام ديؤيو ءاهتيسنأ تنكدقا هحرب ةيآ ىركذ دقا : لاق ديزي نب هللا دبع : اولاق ؟ اذه نم توص : لاقف

 , ةيآلا نايسنا ضرعت هيف سيلف اهنع هللا دبع نب دابع ةصق فالخع « ابنع ةورع ةصقب ةشئاع نع ةرمع ةصق ةبءاشم

 تؤض اذه : لاقت امهدحأ فرءف نيلجر توص عمس لاقي نأ وهو ‹ تدحتا ىتلا ةبجلا:ريغ ةبج نم ددعتلا لمتحو

 مالكلا ةيقب ىف يسو < ابسف یتا ةنآلا هتءارقب ركذت ىذلا وه هفرعي مل ىذلاو « هنع لأسف رخآلا فرعي ملو دابع

 دقو « موتنكم مأ نباو لالب نيذأت ىف رمع نبا ثيدح امنا . ىلاعت هللا ءاش نإ نآرق لئاضف باتک ىف هحرش ىلع
 ءاطعإ یف روسملا ثوذح .A يععالا توص لع داتعالا نم مدقتام هلم ضرغلاو « ناذآلا ىف هحر شو هما ئطم
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of ۲۹۹ثادابشأ باک  

 : لوقيو هنساحم هيرب وهو ءابق هعمو جرت هتوص ب ىتلا فرعف » هيف هلوق هنم ضرفلاو « ءابقلا هل 2 ىنلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ سابللا ف هحرش ىنأيسو « هصخش یر, نأ لبق هتوص ىلع دمتعا هنأ هيف ناف « اذه كل تابخ

 هش زاوجل توصلا نقيني ال ىمعالاو « نيقنلاب الإ اهبل ةدامشاا زوجتال دوقملا ناب ىعألا ةداهش زج ل نم جتحاو

 دنع امأو  كلذل ةلادلا نئارقلا تدجوو توصلا قع اذإ مثدنع لوبقلا لع نأب نوزجلا باجأو « هريغ توصب

 هيلع رركستي هنكل ‹ اتوصب الإ اهفرميال وهو هتجوز ىععالا حاكن زاوج كلذ نمو < دحأ هب لوش الف هابتشالا

 لاقو . الع مادقإلا هل زب ل اهريغ اهنأ ايو الايتحا هدنع لمتحا ىف الاو , یھ اهنأي ملعلا هل عقب ىتح اهتوص عامس

 ةتمأو هتجوز ىف هلل هسفنب قلعتي ىمعألا حاكذ نآل « اقاطم زاوجلا ىلع ةلالد بابلا ثيداحأ ىف سيل : ليعامسالا

 ةيقب ىف لاق دقف نيذأتلا امأو . امهريغب قاعتنال امبب قلعتي ءىش ىف ةمرخو دابع ةصق امأو . لخدم هيف هريغل سیلو

 ىرهزلا هركذام امأ و : لاق « تقولاب هنوربخي نيذلا عملا ىلع دامتعالاف « تحبصأ هل لاقي ىتح نذؤيال ناكد ثيدحلا

 مف دهشي نأ نم هقفأ ناك سابع نبا نال ‹ ةجح هب موقتال ليوجت رېف سابع نبا قح ىف
 هاف ‹ هتداهش هيف زوجت ال

 1 كلذ نم هللا هذاعأ دقو « هتداهش تابق امل كولم وأ هنبا وأ هبال دهش ول

 ( نان ماو لج رف ونور انوكي م نافإل :[ةرقبلا /4] لمت هوقو «ولسنلا ةدابش بيبسي - ۲

 ىبأ نع ہٹا دبع نب ضايع نع ڈیز ىنربخأ لاق رفعج نب دمع انربخأ رم ىلأ نبا شو - ۸ ب

 .ىلب نلف ؟ لجرلا ةدامش فصن لثم ةأرما ةداهش سيلا » لاق هنأ هلو ”ىنلا نع هنع هللا ضر "ردا دهمس

 ا « املقع ناصقن نم ثالذف : لاق

 ءاملعلا عمجأ رذنملا نبا لاق ( ناتأ_ماو لجرف نيلجر انوكي مل ناف : ىلاءت هللا لوقو ؛ ءاسنلا ةدامش باب ) هلوق

 اولاقو لاومالاو نويدلاب كلذ روبحجلا صحو « لاجرلا عم ءاسنلا ةداش ارزاج أف « ةيآلا هذه رهاظب لوقلا ىلع

 اهزاجأو دوبجما ابمنف . ءالولاو بسنلاو قالطلاو حاكنلا ىف اوفلتخاو , صاصقلاو دودلا ىف نېدامش زرمتال

يحلاك لاجرلا هيلع علطب ال اف تادرفم نب داوش لوبق ىلع اوقفتاو : لاق «نويفوكلا
 لالهتسالاو ةدالولا و ض

 زاوج ىلع مهقافتا امأ : ديبع وبأ لاقو . هدمب ىذلا بابلا ىف أس اک عاضرلا ف اوفنخاو « ءاسنلا بويعو

 اواي ل ناف ر امت هلوقلف صاصقلاو دودملا ىف اعدم ىلع مهقافتا انو « ةروك ذملا ةر اللف لاومألا ىف ندا

 ؛ كلذ وعو تاقفنلاو روهملا نم امف امل كلذف لاومآلاب اهقملا نف هوحنو حاكنلا ىف مهفالتخا امأو ( ءادهش ةمب أب

 ىلاعت هلوق كلذ ديؤي و , راتخلا وه اذهو : لاق ٠ اهب اهب رحتو جورفلل الالحتسا نوكت امتالف دودحلاب اهقحلأ نمو

 فيكو : لاق « دودحلا ىف نابقيال ءاسنلاو ( هللا دودح كلت لاقت !دودح اهامس مش )کنم لدع ىوذ اردهشأو)

 نت داپث تايثال ةدوقعم اهنال ةمجرتلا اذ ال لمصفتتلا اذهو ء ىهتنا لح الو دقع نم فرمت هدف ف سيل اف ندبمشي

 ٤ عبرأ نه دبال روج دنعف ؟ال مآ اهدحو ةأرملا لرق هيف كي له لاجرلا هيلع علطي ال اعف ارفلتخا دق ليلا ىف

 .ةيفنحلا لوق وهو كلذ ىف اهدحو ابتدا مث زوجت ىروثلاو ىعشلا نعو « نيتنئا ةداوش نكي ىليل ىبأ نباو كلام نعو

 ةداوش سيل ه إب هلوق هنم ضرغلاو « ضيحلا ىف هماهتإ ىضم دقو ارصتخم ديعس ىبأ ثيدح فنصملا ركذ مث

 مدقتف . مبطبضو ميلقع ردقب دووشلا نيب لضافتلا هنم طبنتسي و : بابا لاق ؟ « لجرلا ةدامش فصن لثم ةأرملا



 ۹۷ ۲۹۵۹ - ۲۹۵۸ ثيدحلا

 هنأ اهركذت لا ركذف ةداهشلا ی ىن اذإ دهاشلا نأ آلا ىفو : لاف « ديلبلا اصلا لع ظقبلا نطفلا ةدابش

 دارأف « ىرخأ ةأرسماو یھ کم ىضاق دنع تدوش اهنأ همأ نع ىعفاشلا ہاکحام فئاطللا نمو . اهب دہشی نأ زوحي

 ركذتف امهادحإ لضت نأ ) لوقي ىلاعت قا نال , كلذ كل سيل : ىعفاشلا مأ هل تلاقف اناحتما امبنيب قرغي نأ

 ( ىرخآلا امهادحإ

 ديبملاو ءامإلا ةدابث صا - ۴۳

 فوأ نأ رر جوب الدع ناك اذإ راج دبملا ةداهعت : "نأ لاقو

 نالا ءىشلا ف مشار او ا مزاجأو . هديسل دبملا الإ ةزااج هيداهش : نرس نبا لاقو

 : . ءالإو ديبع ونب E عر .: لاقو

 2 ثراحلا نب اه نكي ی رنا رن € رنا رم ما وب اش سس 56

 ىنل لح لاق کٹ یا نات تمم لز عج نا نع هي نب یم ادعو هللا دبع ن لع اشا ر

 دق : تلاقف هادوَس ةمأ 'تءاغ لاق باعا ىبأ تب ی مأ جوزا : هنأ » هنم هتم وأ ثراحلا نب

 دقو فيكو : لاق« هل لذ * ترق تيت لق ی ضعف ا ىنا كلذ "ترك ذف .

 « اهنع هاف . مكتةضرأ دق انآ تعز

 : ةفئاط تلاقو : يع ءامالا ةدامش باب ) هلْ

 وهو ريسيلا ءىثلا ىف لبقت ليقو ؛ روث ىبأو قحس]و دمحأ لوق وهو كاذ ضعب فنصملا لقن دقو « اقاطم لبقت

 هي نبا هلصو ( الدع ناك اذإ ةزئاج دبعلا ةداهش : : سفأ لاقو ) هلق ٠ نسحلاو ىعخنلاو حيرشو ىعشلا لوق

 اا « ةزئاج لاقف ديبعلا ةداهش نع اسنأ تلأس » لاق لفلف نب راتخلا ةياور نم

 ديعس ىورو « ديبعلا ةداش زاجأ اع رش نا » ىعشلا وهو ساع ةياور نم ةبيش أ نبا هلصوف حيرش امأ ( ىفوأ

 نايفس عماج د ف هات وزو « نيسبلا ءىشلا ىف دع ةدامش ز زاجأ اع رش تعم , لاق ىنهدلا راع ةياور نم روصنم نبا

 ىبأ نبا یورو « ايضرم ناكاذإ ريسيلا ء عمو يما سم هع ع

 كلذ دعب حيرش ناكف اهزجب :LO : ىلع لاقف  ببعلا ةداش زيجيال مب رش ناك» ىعشلا نع تعش قب رط ند انيأ ةييش

 نيريس نبا لاقو) هل . هيلا هدنس ىلع فقأ لف ةرصبلا شا وهو قوأى أ نب ةرارؤ لوق امأو «هدينل الإ اهرب

 هنع قيتع نب ىحي قي رط نه «لئاسملا».ى لمن نب دمحأ نب هللا دبع هلصو (هديسل دبعلا الإ « ةز زئاج) دبعلا ىأ (هتداهش

 اوناكد لاق هاربا نع دوصنمو كور نم ةیش ىبأ نبا هلصو ( هفانل ا مانا زوما كاب و هانم

 ديبع ولب کلک : حيرش لاقو ) هلوق ٠ هوحن نسحلا نع ىتارخلا تعش ث عش أ قيرط نمو « فيفخلا ء ءىثلا ىف امن وزب

 , تم و ىهدلا رامع قيرط نم ةبيش نأ نبا هلص « ءامإو ديبع کلک و نكساا نالو « ريكالل اذك( ءامإو

 روصنم نب ديعس همجرختأو « ءاوح انمأو ديبع انطيه.هلاقف « دبع هنا هل ليقف « هتدابرث زاج أف دبع هدنع دېش ارش



a ۰ ۳۳۸تادابشلا بات  

 ةبقع ثيدح فنصملا دروأ مث « ءامإ ونبو ذيبع ونب كسك : لاقف « دبع هنإ هل لِمةف » ظفلب هوحن هجولا اذه نم

 0 هنأ هئم ةلالدلا هجوو  هدعب ىذلا بابلا ىف هيلع مالكلا ىتأيسو « ةعضرملا ءادوسلا ةمآلا ةصق ىف ثراحلا نبا

 ىلاعت هلوقب اضيأ اوجتحاو « اب. لمعام ةلوبةم اهتداهش نكت مل ولف « ةروك ذملا ةمآلا لوقب هتأ ما قارفب ةبقع نم

 ىلاعت هنأب ةيآلا نع بيجأو « كلذ ىف لخاد وهف اضر قرلا ىف ىذلا ناك ناف اولاق ( ءادكلا نم نوضرت نم إل
 ىو « ديسلا قح قيقرلا لاغتشال رارحألا نم ىنأتي ام ءابالاو ( اوعد ام اذإ ءادهشلا بأيالو ل اهرخآ ىف لاق

 لهأل ةالوم تءاجل » هقرط ضعب ىف ءاج دق : لاقف بابلا ثيد> نع ىلعامسالا باجأو ‹ رظن ردقلا اذهب لالدتسالا
 ةياور نأب بقعتو « ةقيقر تناك اهنأ ىلع هيف ةلالد الف ءالولا اهلع ىلا ةرحلا ىلع قلطي ظفللا اذهو لاق « كم

 ثيدح رهاظب انذخأ نإ : ديعلا قيقد نبأ لاق دقو ١ ةرحب تسيل اهنأ نيمتف ةمأ اهنأب حيرصتلا هيف بابلا ثيدح
 اک ةعامج هنع هاو ر لپنح نب دحأ ةمأ تناك اهنأي 0007 ءقمألا ةداهشب لوقلا نم دب الف بايلا

 نونلا رسكو ةمجعملا حتفب ةبنغ اهناو تاما نأ تأب یک ٤ مآ ةيمست للملا ىف مدقت دقو « مريغو برحو اني هو بلاط 3
 مسا ريغ ۴ بليز ريغف اما ناكو ۳ اقل ة ةمنغ لملف بذ ز اپا نأ قاسألا ف تدجو 2 « ةلقثم ةين اتم اهدعب ِ

 نيسح ىلأ نب هللا دبع قيرط نم عريبلا ىف داذ ( ىنع ضرعأف ) لو . ابا ىلع فقأ مل ةدوكذملا ةمألاو « .اهريغ أ
 « ىنع ضرعأف » حاكنلا ةياور ىف ( هل كلذ تركذف. تيحنتف ) هيف هلوق . < مب ىنلا مدتو » ةكيلم ىبأ نبا نع
 « ةعبارلا وأ ةثلاثلا ىف لاقو ىنع ضرعأف هتلأس مث» ىنطقرادلا ةياود ىفو « ةبذاك ابنا : تلقف هج و لبق نم هتيتأف
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 تجوز ' م لاق ثراحلا نب 1 نع e aa ن رع نع ماع وبا شرود

 ارعد ؟ لق دقو فك و : لاقف کیک یب لأ * واف اک ضرأ دا یل : تلاقف ارا رتاج <« ا

 « هو وأ . كنع

 تعض رأو هتعضرأ اهنأ هت ربخأ ىلا ةأرملا ةصق ىف ثراحلا نب ةبقع ثيدح همف ركذ ( ةعضرملا ةدابش باب ) هل

 نع هلبق ىذلا ىفو ديعس نب رمع نع اند نکل < مصاعا وأ نع بابلا اذه ىفو « هلق ىذلا بابا ىف هجرخأ « هت ما

 ىطفرادلا هجرخأ اعبارو اثاث هيف هل تدجو دقف « نيخيش هيف مداع ىنأل نأكو ةكيلم ىبأ نبا نع امعالک جي رج نبا

 هب جّتحاو « اضيأ گلم ىبأ نا نع انهالك ماس نب دمو زارخلا راع وأ نع مصاع ىبأ نع ىح نب دم قي رط نم

 زوج «لاق عاضرلا ىف ةدحاولا ةأرملا ةداهش نع لأس دحأ تمم : دعس نب ىلع لاق . اهدحو ةعضرملا ةدأمش لبق نم

 ىودو «قحسإو نسحلاو ىرهزلاو سابع نباو نامثع نع لقنو' :ىعازوالا لوق وهو ثراحلا نب ةبقع ثيدح ىلع

 « مهتعضرأ اهنأ ءادوس ةأرما لوقب اودك انت سان نيب ناثع قرف » لاف باش نبا نع جيرج نبا نع قازرلا دبع
 ةعضرملا تدوش نإ : لاق هنأ الإ دبع وبأ هراتخاو ‹ مويلا ناثع لوق نم كلذب نوذخآي سانلا : باوش نبا لاق
 , جتحاو . هب محلا بجو ىرخأ اهعم تدهش نإو كلذب محلا هيلع بي الو ةأرملا ةقرافم جوزلا ىلع بجو اهدحو
 راشأف « تعز دقو هفيك» جرج نبا ةياور فو «كنع امعد» هل لاق لب هتأ ما قا رفب ةبقع مرلي مل لي هناب اضيأ
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 د ۹ ْ ٩1 - ۲۹۹۰ ثيدحلا

 ٠ جرخأ دقو ءاهسفن لعف ىلع ةدامش اهنأل ةعضرملا ةدا رش كلذ ل نك هنأىلا رولا بهذو « هيزتتلا لع كلذ نأ ىلإ
 نيجوزلا نيب. ةقرفتلا نم رعت أ سام ناو بلاط ىبأ نب ىلعو ةبعش نب ةريغملاو رمع قيرط نم ديبع وا 1

 ادق مل بالا اذه حتف ولو « اهزئتي نأ الإ هتأر ماو لجرلا نيب لغ الاو . ةنيب تءاجنا امهنيب قرف :رمع لاقف كلذب .
 « ةرجأ بلطل ةوسذ ضرعتثال نأ طرشب ةوسن ثالث عم لبقت : ىعشلا لاقو . تاعفالانيجورلا نيب قرفت نأ مار

 رخأ عم لوقت كلام لاقو ٠ كلذ ىلع اهل ةرجألا توبث نود ةيمرحلا توبث ىف لبقت ليقو « اةلطم لبقتال ليقو

 لبقي مل نم باجأو « ةيمفاشلا نم ىرخطصالا هبكعو « تاضحمتملا ءاسنلا ةداوش عاضرلا ىف لبقنال ةفينح ىلأ نعو

 . داشرإلا ىلع «كذع ارعد » هلؤق ىف مالا لمحو هيزنتلا ىلع « اهنع هاهنف » هلو قف ىلا لمح اهدحو ةعضرملا ةدامش

 مل نمل لاؤدلا دا کت .زاوجو ؛هنع فكلا هلأس امف كحل ا نأ لع ىتفتسملا هبنتيل ىتفملا ضارعا زاوج ثيدحلا ىفو

 هتم وأ ثراحلا نب ةبقع قثدح » هلبق ىذلا دان الا ىف هلوقو ,.حاكنلا عفرل ىضتقملا بدسلا نع لاؤسلاو دارملا موفي
 كلذ لئاق لعلو « ربلا دبع نبا هاكح دقو ثراحلا نب ةبقع نم عمسي مل ةكيلم يآ نبا نأ معز نم ىلع در هيف « هنم |

 ةبقع نع ميرم ىبأ نب ديبع نع ةكيلم ىبأ نبا نع بويأ نع ةيلع نبا قيرط نم حاكنلا ىف ةيثألا ةياورلا نم هذخأ

 قيرط نم دواد وبأ هجرخأو . « ظفحأ ديبع ثيدحل ىنكلو ةبقع نم هتعم دقر» ةكيلم ىلأ نبا لاق « كثراحلا نا

 یحاص كثيدحل اأو هلع ىل بحاص هيلث دحو : لاق ثرامحلا نب ةبقع نع ةكيلم لأ نبا نع » هظفلو بوبأ نع داح

 «همدعو ثيدحتلا ىلإ دضقلا نيب وأ  عمجاو دارفالا نيب ءادالا غيص ىف ةقرفنلا ىلإ ةراشا هيفو « همسي ملوءظفحخأ

 . «انثدح» كلذ ادع مفر دارفالاب «,ىثدح» كلذب هثيدحن ؟ نيشلا كصق وأ خيشلا ظفلا نم هدحبو هع اف ىوارلا لوقبف

 ىنكلو ىنثدح مل» لاق مث ءثراحلا نب ةبقع ىنثدح» هجولا اذه نم ىنطقرادلا دنع عقوو «لوقب انالف تعمسووأ عمجلاب ٠

 لوقيف نيكسم نب ترام لا نع هيوري امف ىئاسنلا كلذ دمتعا دقو « نيلاتحالا دحأ نيعي اذهو « ثدحي هتممس

 هعمسل ناك ام او ثيدحتلاب هش 1 نا الو یثدح لوقي الو« حما انأو هيلع ةء ا ثراحلا و

 تادف » ةكيلم ىنأ نبا نع بويأ قيرط نم ینطقرادلا داز ( اكتعضرأ دق ىلا ) هيف هلوق . هب رعش نأ ريغ نم

 معلا ف ىراخبلا داز « اعيج اكتعضرأ دقل هتلاوف « ىلع اوةدصت : تلاقف الع ان أطبأف تلأسف ءادوس ةأرما انيلع .
 كل ذب ىأ - یترخأ الو ىنتعضرأ ام ةبقع امل لاقف , ةكلم ىلأ نبا نع نیسح ىلأ نبأ نع ديعس نب ربع قبرط نم

 ل هللا لوسر ىلا بكرف » معلا فو « كلذ تملعام رخآ لاقف ءىشب دهاش دوش اذإ باب و ىف داز « جوزتلا لبق

 « ةبذاك ىهو اكتعضرأ دق : ىل تلاقق » حاكنلا ىف دازو « ةلزانلا ةلأسملا ىف ةلحرلا ه هيلع مجرتو « هلأسف ةنيدملاب
 هرخآ ىف بويأ ةياور ىف ىنطقرادلا داز « بس> « كنع امعد ١ حاكذلا ةياور ىف ( هوحن وأ كنع ابعد) هلق

 اهةرافف ١» تادابشلا نم هلا راشملا بابلا ىفداز « . امنع هاف ١ هلبق ىذلا بايلا ىفو « « ابف كل ريخ الو

 « هريغ اجوز تحکنو
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 ۲ ۷٠
 تادابغلا باتك ل

 لاق هنم ا اهأ بف اولاق ام كنإلا ”لهأ اهل لاق نيج هي “بلا _جوز اهنه لا ضر ةثئاع نع ةبنعأ ن دلا

 *زك نع تيعو دقو  اصاصتقا 4ه تّبأو رضب نو ىعوأ مهو  انبدَح نم ةقئاط کوا یره زا

 تراک » تاق ةثئاع نأ اومعز . اند قاع مهني دح ”ضعبو « ةشئاع نع ىنثد> ىذلا ثيدحلا مهم دحاوا

 خرقأف . همم اهب جترخأ امس ع “نهي اف « هجاوزأ نيب عرق ارقص ج رخ نأ دارأ اذإ هب هلا لوسر

 انرسف . هيف ”لّزنأو_جدوك ىف ا اف نا لأ اه وام تجر یھت جر اهازغ ةازغ ىف انتیب

 ا « ليح"رلاب ليل نذآ ةنبدملا نم انو دو لفقو كلت هت وز ني فم هلا لوسر غرف اذإ تح

 ىل دقع اذاف ءى رص تلف لح “زلا ىلإ "تابقأ ىنأش ثيضق اهف : شيلا تزوج یت 3 في لیخراب | ون ذأ

 اوامتاق ىل واخ نذلا لبقاف . هؤاغتبا ىتسخل ؛ ىدقع ؟ تسلا تدءحرف ‹ مظقنا دف رافظأ ع نم

 نيتشر 0 ملانافخ كاذ ذإ د اسنلا ناكو هيف ىنأ نوسم مو بكرأ 1 "تنك ىذلا ىريعب E دوه

 هولمتحاف رجدوملا لَم ُهومْفَر ”نيح موقلا ركنتسي لف ٠ ماعطلا "ني ةقلملا نلكاب اكإو ءال
 ”ةيراج تکو «

Eدحأ هيف سيو مز تف شيما ریما ام ادمب ىدقع تخف اورا لجل  » 

 « تمنف اني نبلغ لاج انأ انيبف . لإ نومجريف ىنودقفيس مهنأ "تنظف هب تنکی ذا ىلزنم ةسمهتأت ظ

 ملا ناسنإ داوس ىأرف « یل زم دنع حبصاف « شيجلا مارو نم یاو هذا من یا لما نب ناو ناكو

 قلطناف « اهبكر ف اهدي لوف هماحار حافآ یتح عاج رتساب تظةيتساف « باجملا لبق فار ناكو « ىناتاف

 لو ىذلا ناكو . تع نانا اف ةريهظلا رح ىف نيم او رام دعب شا اتا ى هنا نإ دوق

 ٍباحأ لوق نم نوضيفي ارتب ”تيكمشاف ةنيدللا انيق ٠ لوس نبا تأ نب للا دبع كنإلا

 اإ « ضّرمأ ةنيح هنم ىرأ تنك ىذلا فطللا لكم ئب لا نم ئرأ ال ىنأ جو ف نيرو «كنإل

 "لبق رعت ءأوانأ جرف ٠ تنك ىح كلل نم ی e ولر من رشف لغ

 ااو قوي ناي تنا لبق ةكلاذو « ليل ىلإ اليل "الإ عضال زاخو سا

 : تلاقف اهطرص ىف ' ترا یش مر ىبأ تاب حط مأو اأ تابقأف . هكرتلا ىوأ ةيكربلا ىف لوألا برا

 ؟ اولاق ام مست ملأ تع اي: تلاقف ؟ ارد دبش الجر “نيبسنأ « تلق ام سثب : اه ”تاقف . "حطم سمن

 ياكم هلا كلوسر ىلع لغد قي ىلإ O EA « كفإلا لهأ لوقب ىنث ربخاف

 ت 5 نم ربا ”نقتسا نأ ا ذاليح انأو : ا ا ىلإ ىل ن اذا : ب اف ؟ کک يک فک : : لاقف ل



 0 ۲۹۹۱ ثب دملا

 ىلغ یو ٠ ينب : تلاقف ؟ سانلا هب ثتدحتيام : ىأل لمف “رہا 'تينأف « ل ہلا كلوسر یل نوف

 : تلق . اهبلع نزأك | لإ ارض اهو اهب لر دنع ةثيضو طق ةأرما رتناكامكقا رئاوف « ةنأشلا كنق

 ل أ الو ممد ىل ارال تحبصأ ىح قليلا تالت تبف : تلاق ؟ اذهب سانلا ةئادحتإ دقلو هللا ناحبس

 ىح ولا فسلتسا < نيح رز كرب ةماسأو بلاط ىنأ ن ىلع لكم هلال شل ا اعدف ت حہص م موا

 لوسراي كلهأ : ةماسأ لاقق ؛ مل دولا نم هفت ىف لي ىذلاب هيلع راشأف ناس ان ولهأ رقارف ة ىف هريشتسي

 اهاودداسنااو « كيلع هللا قيضب مل مل هللا لوسر اي : لاق ؟ بلاط: نأ نب لع اأو. اريخ د ناو * ل 2 الو لآ

 ؟ ك . ایش اف تار لھ اي : لاق ةر 017 لا ”لوتيو عدن + كن دع ةيراجلا لسو « ريثك

 ند ا م رثك أ طق املع هصمغأ ارما ام ”تيأر نإ « قحلاب كثب ىذلاو ال : ةريرب تااقف

 نا فأ ن هللا دبع ن نم رذمتساف هموب نم هلي نا لودر ماقف . هلک اف ن جدل ىأتت نيجلا نع انت نساا

 ءاربخ "الإ ىلهأ ىلع تالعام اوف «لهأ ىف هذآ ىنداي لجو نم قر ذب نم + هلع هللا ”لوسز لاق © لر (

 : لاقف ذا نب دعس ماقف . ىعم "الإ ىلهأ ا انو ارخا الإ هياع تلعام الجر اوركذ دقو

 جره نم انناوخإ نم ناك نإو « هن انب رض سوألا "نم ناك نإ « هنم كثرذعأ انأ هللا « هللا لوسراي

 ,نكساو « احلاص الجر كلذ لق نو جدلا ديس وهو ةدابع نب دعس ماقف . كَرمأ هيف انلمفف انت رمأ

 لاق ريّضحلا 6 ا ماقف . كلذ ىلع" ردقت الو هل لقتال لاو « لا 9 تب ذك + لاف ا ةئامتحا

 ىتح جرا ”سوألا نايملا راثف . نيتقانمل نع لوامت ةقفانم كنف كلمتنا لاو ءهلل ممل تبذك

 ل اكرر كيكو د دكتور مهَّضفل لق . ربنلا ىلع لي هللا لورو ءاوُكه

 : تلاق . ىدك قلاف ءاكبلا نأ نظ أ ىتح اموبو ىتليل تيكب دقو یا وب E حبصأف « موتب لحتكأ الو

 نع انيبف « ىعم ىكسبت "تسل اه ثنذأف راصنألا نم ةأرما تتذأتسا ذإ ىبأ انأو ىدنع ناسلاجيم اني

 ًارهش ثكسم دقو * البق لیقام “ف لیق موب نم ىدنع رس امس لو سلخ یم هللا لوسر لغد ذإ كالذك

 ةئيرب تنك ناف ءاذكو اذك ركنع ىّضاَب هناف ةا ای: لام دعشتف : تلاق . *ىش ىنأش ىف هيلإ ويال

 بات بات موبنذب فرعا اذإ دبعلا ناف , هيلإ نونو هللا ىرفذتساف بذي ا تك نإو 5 هللا كئ رب

 . ىع بج : یل تاقو ' 00 6 نأ ام یہ یہ هد صلف تام ۇۇ را * وسر يفق ٣ الف 1 1 5 2



VYتاداهشلا باتك- و! |  

 ايف قالو ہا لوب ىع ىبجأ : یال تاق. للي هنا لوسرا .لوفأ ام ىردأ المو : لاق . ب نا لوغو

 « نآرفلا نم ًاريثك أرفأ ال نسلا مدح ةيراج انأو تلاق . للم هلا لوسر لوفأ ام ىردأ ام هاو : تلاق . لاق
 4 e 3 عع ا 5 هس 4 تن كة سل
 0 0 3 مف - هلأ ف رقوو سانلا هب ا مع دقل لا تاقف

 "ىف دصتل - ةثيرب ىنأ لي او - صاب ل ”تفرتعا ناو ؛ كال ذب ىناوقثدصن ال .. ةثيرب ىفا 0 لاو  ةئيرب

 من . ( توفيت ام ىلع نامتسملا فاو ليج بصف )ل لاق ذإ فسوب ابأ "الإ الم مسلو ىل دجأ ام للو
 ”.ةحأ انألو « ايحَو ىنأش ىف لني نأ تذدَظ ام هللاو "نکو . هَل ىن كرب نأ وجرأ انأو ىئارف ىلع تلو

 ايؤر مونلا ى هلي هللا لور یر نأ وجرأ تنك یئکلو « ىرمأ ىف نآرفلاب لكي نأ نم ا
iاا غا رولا هيلع لو 5 رتيبلا_لهأ نم ةدحأ جرخ الو هسا مارام هلاوف ؛  

 وهو ةا هلا لوسر نع ىر الف . تاش موب ىف قتلا نم ناجا ”لثم هنم ثكدحتيل هنإ ىتح « واحلا

 ىلإ ىوت : ىأ یل تلا . "هللا كار دقف ‹ ہلا ی حا ةشئاع اي : ىل لاق نأ اهب مکن ناك لوا ناكف كشن

 نإ ) : [ رونلا ٠١ ]ىلاعت هللا لّرئاف . هللا "الإ كح الو « هيلإ موقأ ال لاو ال : "تلتف . لب ملا لوسر
 شا ىضر ”قيتلصلا ركب وبأ لاق ىتءارب ىف اذه هللا لأ امف . تايألا ( کنم ةوصعء كفإلاب اوءاج يذلا
 «ةشئامل لاق نأ دب ادبأ ءىشب ٍحطسم ىلع نأ ال ناو  هنم هتبا لا نب حسو ىلع یف ناکو  هنع

 ( ميحر ٌروفغ - هلوق ىلإ - اوتو نأ ةمالو مكسنم لضفلا ولوأ 5 الو ) : [رونلا ۲۲ ] ىلاست هللا ل راف

 ناكو : هيلع رمي ناک ىذلا رحطسم ىلإ معو هب قا نأ هبل نإ « شاو ىلإ : ركب وبأ لاقف
 لوسراي : تلاقف ؟ رتيأر ام ؟ تع ام بيز اي : لاقف « ىرمأ نع شحج تنب ”بنيز لاس ھی رشا لوسر

 هلا ا ییا تناك ىلا: یو تلا ريغ لإ الع تاع ام وٹاو « یرصبو ىمت یھ ٭ شا
 نع يلف انت دحو لاق . هلث ريب زا نب هللا دبعو ةشئاه نع ةورع نب ماشع نع يلق“ اهئ دحو لاق - « عترولاب
 ظ لث ركب ىبأ نب ردع نب مداقلا نع ديعس نب يجو رن را ردع ىفأ نب 57

 هلق . لا باب لاق مث كفالا ثيدح هلبق رذ وبأ داز ‹ رثكالل اذك ( اضعب نهضعب ءانلا ليدعت باب ) هلق
 ىراخبلا قفتا , دادغب لز « ىرصبلا ةانثملاو ةلموا| حتفب كتعلا قار هزلا وه ( دواد نب ناولس عيب رلاوبأ انثدح)
 وبأ اضيأ امبنم لك نانئا هتقبط ىفو « هنع ثيدحلا اذه جارخإ هيلع اقفتا ام ةلج نمو « هنع ةياورلا ىلع لسمو
 ىيدشرلاو هنع ةياورلاب لسم درفنا ىدادغب ةحوتفملا ةانثملا ديدشت و ةمجعملا مضي لتخلا امهدحأ دواد نب نابلس عيبرلا
 امدح لاق دحأ هضعب ىسفأد) هلوق . قاسنلاو دواد وبأ هنع يورو هل اج رخ مل ىرصم ةمجعملا نوكسو ءارلارسكب



Ve ۲۹۹۱ كيدملا 

 ةيفيكلا ىلع اميج امهنع هلح ىراخبلا نوكي نأو حلف نع ةياورلا ىف عسيبرلا ىبال اقيفر دمحأ نوكي نأ لمتحي (جيلف
 ناكل لوألا دارملا ناكول ذإ برقآلا وهو عيبرلا ىبأ نع ةياورلا ىف ىراخبلا اقيفر دمحأ نوكي نأ لمحو « ةروكذما

 جرخأ هناف ىناقربلا عينص اضيأ لوألا ديؤيو « لوصالا نم ءىش ىن كلذ رأ ملو « ةينقتلاب حيلف انثدح الاق : لوقي

 فارطأ ىف عقو نكأ « حيلف نع عيبرلا ىبأ نع دمحأ نع ىراخبلا دنع روكذملا ردقلا نأ ءاضتةمو ةخاصملا ف ثيدحلا
 ترج اک لصالا نم طقس « الاق » ظفل لعلف اظ ومع ناک ناف ء سنوي نب نح هضعب ىنيبفأو عابد وبأ انثدح فاخ

 مزج امأو « ىطايمدلا مزج فلخ لاق ا٤ و « دارفالاب « لاق » اهلدب مهضعب تبثاف دين اسالا ىف !ريثكك اهطاةساب ةداملا

 لع ءانب لبتح نبا رهاذو دحأ نأ نوفاع نا معذو ؛ حضاوب مزجلا اذه سيلف مو فلخ هركذ ىذلا نأب ىزملا
 هب ثدح دقو « ءارقلا تاقبط ىف ىهذلا مزج هبو ىروباسينلا رضالا نب دمحأ نوكي نأ هريغ زوجو « ىناثلا لوفلا
 ىنملا نب ىلع نب دحأ ىلع وأو م داع ىبأ ن ورع نب دمحأ ركب وأ اضيأ دحأ ىمس نم ىلارهزلا عيبرلا ىلأ نع

 ىبأ نع هاور نم كلذكو , دمجأ ىمست نم حييلف نع ثيدحلا اذه ىور نم ةفئاط ةمدقملا ف تركذ دقو ٠ امهريغو
 نع ىرهزلا نع خيلف ةياور نم هلوطب كفإلا ثيدح فنصملا قاس مث . ملعأ هتاف  اضيأ دمحأ ىمسي نم عيبرلا

 ميلف ةياور نمو « هلثم لاق ريبزلا نب هللا دبعو ةثئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع حييلف ةياور نم مث هاشم
 تدازام نايب و رونا ةروس ريسفت ىف فولسم هش قانو « هلثم لاق دمع نب ےساقلا نع دعس نب ىحيو ةعیب ر نع

 نع هب هوربخأ ةءامج نع ليعام“الا هج رخأ دقو . امنع تصقن امو ىرهزلا ةياور ىلع ءالؤه نم جاو لك ةياور

 : تلق . «دحلا اودلج كفإلا باععأ نإ نولوةبلعلا لهأ نم اسان تم و لاق » مسلف نع هرخآ ىف داذو عيبرلا ىلأ

 ةشلاع لاح نع ةررب 2 هلاؤس انه هنم ضرغلاو . ىلاعت هللا ءاش نإ ماصتعالا باتك ىف رخآ دانا كلذإ ناسف

 تنب بنيز نم هلا وس كلذكو .”ىبأ نب هللا دبع نم رذعتساف بطخ یتح اهدوق ىلع و ىنلا داهتعاو اهتءاربب امماوجو

 ؛ عرولاب هللا اممصمف ىنيماست تناك ىلا یه : بنيز قح ىف ةشئاع لوقو اضيأ اهتءارب اهباوج وة شاع لاح نع شحج

 قفاوو فو وبأ لاق هبو ءاسنلا ليدعت زاوج ىف ةفينح ىبال ةجح هيف : لاطب نبا لاق . ةمجرنلا دارم كلذ عودت ىنف
 ثلاث لوق ىلا ةراشإلا ةمجرتلا قو  لوبقلا نم عنام الف ةدامش تسول و ربخ ةيكزتلا : ىواحطلا لاق « روما دم
 ىف امسال ةيكرتلا هوجو ةفرعم نع ةأرملا ناصقنب لتعا كلذ عم نم نآل لاجرلل ال نهضعبل نهتيكزت لبقت نأ وهو
 انسح ناكل ءوس نم ءاربإ نوكي ليمج ءانئو نسح لوقب نہ کرت لبقت هنإ لیق ول : لاطب نبا لاقو ؛ لاجرلا قح

 لاجرلا عم نهلوبق زاوج ىلع روهجاو ؛ لام ذخأ بجوت ةداهش ىف نهتيكرت لوبق هنم مرلي الو « كفإلا ةصق ىف اك
 « ىنهمشكلا ريغ نع رذ ىبالو ىسنلل اذك ( هعم اهب جرخأ اوءبس جرخ نوتيأف ) هلق . هيف نيتداهش زوجت امف

 . :لوبجلل ءانبلا ىلع هلوأ مب جرخأ لوألا لعلو ‹ باوصلا وهو « جرخ » نيقابلاو ىمهشكلا ةياود فو

 هحيبضوت ىفأيسو «بوصأ وهو « رافظد ىممشكلا ةياور قو , رثكالل اذك ( رافظأ عزج نم ) هلوق
 شاو ىنييمشكلا ةياور فو « رثكألا اذك ( هتلحار خانأ ىتح هعاجرتساب تظقيتساف ) هلو . هحرش دنع
 قمنلا ةياود فو ءامويو نيتليل » ىنئيمشكلا ةياود ىف ( امويو ىتليل تيكب دقو ):هلوق . « هتلحاد خانأ نيح د
 ىلاعت هللا ءاش نإ هحرش دنع هظافلأ ةبقب ىقأيسو « ىويو يتليل د تقولا ىبأو

 ىرابلا مش « ۾ ج مهد م



 _ تادارفلا باتك - ۲ 01

 ؛ لاف رع ى آر الف اذوب تنجو: ليج وبأ لقوا افك الجر لجر یک اذا صاب - 5

 هققفن انيلعو "بهذا « كل ذك: لاق . حلاص لج هنإ : قيرع لاق ٠ ىمي هنأك اوب رولا ىع

 ركب نا نب نءعرلا دبع نع هاذملا ”دلاخ انّنادح باهولا دبع انتدح مالس نب ادم شرع - 7

 قلع تمطق ؛ كبحاص قنع تءطق « كيو : لاقف « يقل ءونلا دنع لجر ىلع لجر 'ىثأ » لاق هببأ نع

 یک زآ الو . هبیسح او . الف بسحأ : 'لدَيلف لال هاخأ احدام متم ناك نم : لاق مث . ( ارا رم ) كبحاص

 « هنم كلذ 0 ناك نإ ٠ اذكو اذك هبسحأ اا هل ىلع

 [ 91592 5053 : ىف ءقرط ۲۹۹۲ ثيدحلا ]

 مزجو « كانه فقوتف ءزوحي رک لیدعت » تاداهشلا لئاوأ ىف مجرت ( ہافک الجر لجر ىز اذإ باب ) هلوق
 دنع حجرملاف , ةيكرتلا ىف ددعلا طارتشا ىف فاسلا .فلتخاو . كانه هبجوت تمدق دقو « دحاولاب ءافتكالاب انه
 ريثك ىنثتساو ؛ ىواحطلا هراتخاو « ةداهشلا ىف اي نينا طارتشا  نسحلا نب دم لوق وهو  ةيكلاملاو ةيمفاشلا
 لزني هنأل دحاو نم ليدعتلاو حرجلا لوبق رثكألا زاجأو ٠ كمما ةلزنم هلوق لزنوف هبئان هنالك احلا ةناطب منم

 ةصيبق ثيدحي جتحاو « ةثالث نم لقأ ةيكرتلا ىف لبقيال : ديبع وبأ لاقو . ددنلا هيف طرتشيال محلا محلا ةلزنم

 قح ىف اذه ناك اذإو : لاق « هل نودبشيف اجلا ىوذ نم ةثالث موقي ىتح ةلأسملا هل لحت نميف لسم هجرخأ ىذلا
 الفان ناك نإ هنال ‹ حبحصلا ىلع دحاولا لوق ابف لبةيف ةياورلا امأ « ةداهشلا ىف هلك اذهو « ىلوأ اهريغف ةجاحلا
 . اضيأ دمتي الو كاملا ةلزنع وهف هسفن لبق نم ناك ناو « اف ددعلا طرتشي الو رابخألا ةلمج نم ومف هريغ نع
 ةيناتحالا ددش نم موو « رغصم نينونو ةلم م«, نينس همساو ملا رسو ملا حتفب ( ةليمج وبأ لاقو ) هلوق
 , ىرمض وه هريغ لاقو « ىلس وه دعس نبا لاق « دق رف هيبأ مسا ليق « ىلصالا .ةياور امنإ ليقو « ىدوادلاك
 نورخآ هركذ دقو « هتعص لع لديام حتفلا ةوزغ ىف ىتأيسو . نيعب الا ىف ةعامجو ىلجعلا هركذ دقو : ىطيلس ليقو
 هنأ بيسملا نبا عم نحو انربخأ » لاق ةليمج ىلأ نع ىرهزلا نع رمعم قيرط نم هربخ قايس عقوو « ةبادصلا ىف
 دراو وهو « عادولا ةجح جح هنأ ىرخأ ةياور ىف ءاج هنأ رمع وبأ ركذو < حتفلا ماع ههم جرخو عقلي ىذلا كردأ

 همسا رخآ ةليج وبأ ةاورلا ىفو . كلذ وحن ىعفاشلا نع قهبلا لقنو « رذنملا ناك لوبحب هنإ لاقف هفرعي مل نم ىلع

 نم موو .« انافتا ةيحص هل تسياو ىلعو ناهثع نع ىور فوك وهو « ءاملا حتفو ةلمهملا ءاطلا مضب ىوبالا ةرسيم

 نوكسو ةدحوملا مضو نوللا نوكسو ملا حتفب ( اذوبنم تدجو ) هلق . قامركلاك ةصقلا هذه بحاص هلمج

 نع رذ الو ليصألا اذنك ( اسؤبأأ ريوغلا ىمع لاق ) هلوق . اطيقل ىأ « اذوبنم اصخش ىأ ةمجم٠ اهدعب راولا
 هنأ ىلع بصتناو , ةدعلا وهو سؤب عمج اسؤبأو ءراغ ريغصت ةمجعملاب ريوغلاو . نيقابلل طقسو هدحو ىومشكلا

 وهو . ىغملا بحاص هب مزجو . اسؤبأ ريوغلا نوكي نأ ىمع هريدقت ءىش دامضاب وأ « هزي نم دنع ىسع رخ
 نولثمتي ةئيدملا لهأ نأ ىرهزلا نع هللع ىف لالخلا ىورو . بطعلا هنم ىشخمو ةمالسلا هرهاظ ايف لاق, دوشم لثم
 هيف اودجو ليقو « مماتقف مولع رابناف هيف نودي اراغ اولخد اساذ نا ىعمعالا لاق اك هلمأو , اريثك كلذ یف هب



e ۲۹۹۲ ثيددحلا 

 هيف فورعم ناكم رب وغلا : ىلكلا نبا لاقو . هتبقاع فرعي ال مآ ىف لخد نم لکا كلذ ليقف « مباتقف مل اودع

 رع برض : ىنارعالا نبا لاقو . ةسارحلاب نوصاوتي رم نم ناكو « قيرطلا نوعطقي سان هيف ناك بلك بل ءام

 . ىې هنأكهلوق ىنمم اذبف ؛ هطقتلا هنأ هاوعدب هنع هيفن ديرب وهو هدلو لصالا ىف هنأب ضرعي لجرلل لثملا اذه

 ريصق دارأو . شرالا ةيذج تلثق امل دملاو ةدحوملا ديدشلو ىازلا حتفب  ءابزلا هب لکت نم لوأ ليقو

 ريصق فنأ وربع عطق نأ ىلع ةمذج تخأ نبا ورمعو ريصق ًاطاوتف . اهنم صتقي نأ  ةلمهملا رسكو فاقلا حتفب -

 ةريخالا ةرملا عجر مث ارام ريثك حب رب اهلا عجرف ارجات هالسرأ مث . هيلا تنماف ءابزلا ىلإ هنم بره هنأ رهظأف

 اسؤبأ رب وغ ىص : تلاقف اهبلع نم لقثل ديور ىشمآ لاجلا ىلا ترظنف ؛ حالساا موعم لادعالا ىف لاجرلا هممو

 لامحالا تلد الف «ريوغلا قيرط ةرملا هذه ىف كل هنأ ابلعأ اريصق نأكو « ريوغلا لبق نم مكيتأي رشلا لعل ىأ

 هبسأ ىن دارأ اهو « هل دلولا نوكي نأب ىأ ( ىنمهتب هنأك ) هلوق ٠ تكلبف لادعألا نم لاجرلا تجرخ اهرصق

ث همأب یز هنأب همبتا ليقو : هتييرت وه وتب نأ كلذ عم دارأو « ىناعملا نم ىنعمل هنع
 مدقت امو ديعب وهو هاعدا م

 هنأ ةليمج ىبأ نع ىرهزلا نع ىراصنالا ديعس نب ىب قيراط نم ةلوصوم ةصقلا هذه قببلا جرخأ دقو . ىلوأ

 ىل آر ايلف ء رمعل قبرع كلذ ركذف لاق « هذخأف ريع ةفالخ ET هنأو حتفلا ماع لي ىنلا عم جرخ

 هذه « أطوملا د ىف كلام رخ دقو . ةعئاض امتدجو : تلق ؟ ةمسنلا هذه ذخأ ىلع كلمحام : دازو هركذف لاق رع

 قو ‹ ىرهزلا نع رخآ هجو نم ىزافملا رخاوأ ىف الوصوه یاب ربخلا اذه ردصو « اضيأ ىرهزلا نع ةدايزلل

 يثالا نبا ددوأو « رمعالو قي ىنلا كردي ل ىوبطلا نال ىوبطلا وه اذه ةليمج ابأ نأ معز نم ىلع در كلذ

 لاقف) هلق . خسنلا نم ءىش ىف كلذ رأ ملو ةصقلا ركذف ءاذوينم طقتلا هنأو » هيف دازو هنع هتركذام ىراخبلا نع

 . نانس همسا نأ هقيلعت ىف ركذ دماح ابأ خيشلا نأ الإ . فيرعلا اذه مسا ىلع فقأ مل ( اص لجر هنإ قيرع هل

 دقف اذ وه نوكي نأ لمتحيف . ةئيدملا ىلع ةرم قيدصلا ركب وب أ هفلختسا ىرمضلا نائس :ربلا دبع ناال ةباحصلا فو

 . مہلع رطني افيرع ةليبق لك ىلع لعجو « سانلا مسقرمع ناك : لاطب نبا لاق . معأ هللاو ىرمض ةليمج ابأ نإ ليق

 هتبا ور ىف كلام داز (كاذكل اق) لوو . رع دبع ىف ميلس یب فيرع ناک نم رظنيف ايملس ةليجوب أ ناك ناف : تلق

 . هتقفن انيلعو هؤالو كلو , رح وهف بهذا : رمع لاقف , كلام ةياور ىف (هتقفن ائيلعو بهذا) لۇق . « ممن لاق,

 ”ىذتحي هناف دحأ نع هرظن سلجم ىف لأس اذإ ىضاقلا نأ ةصقلا هذه ىف : لاطب نبا لاق . قمبلا ةءاور ىف كلذكو

 هنأ هتياغ : تلق . نينا نم لقأ لبقي الف هدوهش لدعي نأ هل دوبدملا فلك اذإ اماف . رمع عنص ادحاولا لوقب

 نأو « دبشي مل نإ و طاقتلالا زاوج امفو «جراخ نم ليلد ىلإ جاتح فيلكتلا ةصقو « امتالمتع ضعب ىلع ةصقلا لح

 بانك يف كلذ ىلإ ةراشالا ىتأتسو « هيف فلتخا ام كلذو « هطقتللل هءالو نأو «لاملا تيب ف فرعي مل اذإ هتقفن

 توملا نم هقتعأ هنأك هطقتلا نيح هنوكب « هؤالو كل » هلوق ىنعم مهضعب هجو دقو . ىلاعت هللا ءاش نا ضئارفلا

 هل دهش ةليمج ابأ ميتا امل رع نأ ءعلاطملا د ىف عقو : ( هيبنت ) . كلم هنأ ىعديو هريغ هطقتلي نأ نم هقتعأ وأ

 کام لا نأو « ماكحالا ىف رمع تبنت هيفو . هدحو هفيرع الإ سيل دبش ىذلا نأ هتصق ىف سيلو « ها رتسلاب ةعاج

 هجو ىف لجرلا ىلع ءانثلا نأ هيفو . هئانمأ لوق ىلا رک املا عوجرو « هيف احداق كلذ نكي مل دحأ مآ ىف فقوت اذإ

 ىلا ىسوم ىبأ ثيدحب اذه بقع ىراخبلا جرت ةتكنلا هذهلو « كلذ ىف بانطالا هركي اماو . هركي ال ةجاحلا دنع



o۲ ۲۷تادابشلا باتنك- ٩ 

 هجاجتحا هجوو ؛ « حدملا ىف بانطالا نم هركحب ام , لاقف بابلا اذه ىف هدروأ ىذلا ةركب ىلأ ثيدح ىنعمي هقاس

 هضرتعاو ٠ حدملا ىف ىلاغتلاو فارسإلا الإ هيلع بي مل هنال دصتقا اذإ لجرلا ةيكز” ربتعا ب هنأ ةركب ىبأ ثيدحب
 ىلع ىرج ىراخبلا نأ هباوجو . هنع توكسف باصنلا رابتعا امأو « هتيكزت لوبق ىف فاك ردقلا اذه نأب رينملا نبا

 ( لجد ىلع لجد ىنثأ ) هلوق . ةجاملا تقو نع نايبلا رخؤي ال ذإ ؛ ركذل اطرش ناك ول باصنلا نأب هتدعاق

 هبف قحسإ دنعو ‹ قحسإو دحأو قاارطلا دنع كلذب هثيدحو « ىلسالا عردألا نب نجحمب ىلا رسفي نأ لمتحي

 مام عم بداآلا باتك ىف كلذ نایب , نيداجنلا وذ هللا دبع هنأب هيلع ىنملا اهتم رسمي دق رخآ هجو نم ةدايز'

 ىلاعت هللا ءاش نإ ةدكب نأ ثيدح ىلع مالكلا

 ّلديام لقيأو « حدلا ىف باطإلا "نم ركام صاب - ۷

At 

 ئأ نع ل دبع 5 0 ىنث دح ءايكز 0 لع امسا انمدح حابس 6 رع اسم س ۳

 ممكلهأ : لاقف هحدم ىف هيرطيو لج ر ىلع ى الجر ب ینا مم » لاق هنع ا ىر ىموم ىلأ نع

 «لّجِرا ربظ - م مءطق وأ -

[0: e 

 الجر جالب ىنلا عم » ىسوم أ ثيدح هيف دروأ ( لعيام لقيلو « حدملا ىف بانطإلا نم هركيام باب ) هلق

 « هلوأ مضب « هيرطي » هلوةو « ةصقلا داحتا ىلع ءانب ةركب ىبأ ثيدح ىف رسف نم رضي نأ نكمي « لجر ىلع ىش

 هدازام كثردملا ف سیا و « یرارلا نم كش ) موطق وأ مكلمأ ( هلوق ٠ هيفام ىلع ةدايزب صخشلا حلم ءارطإلاو

 ةركب ىبأ ثيدح ىف لاق دقو ىسوم ىبأو ةركب ىبأ ییدح داحتا ىلا بهذ هنأكو « لعيام لقيلو » هلوق نم ةمجرتلا ىف

 لعأ هللاو « هنم كلذ عي ناك نإ »

 "كتم لافطألا غلب اذإو ): [ رونا ٠۹ ] ىلام هللا لوقو مهي داهشو نايبصلا غول اپ - ۸

 لجو زع راو ٍٍضوملا ىلإ ءاسنلا غول و . ةنص ةرشع ىلا نا انأو "تلقح : ةر لاقو . (اونذأتشيلف ما

 نب نسحلا لاقو . ( "نمل نمضي نأ - هلوق ىلإ - مكئاسن نم ر ا ذو , ىثأللاو ) : [ قالطلا ء ]

 ”ةنس نب رشعو ىدحإ تدب ةدِج ان ةراج تكروأ , اص

 یت دح لاق عفان ىن دح لاق و هللا ديبع ىنثدح لاق ةماسأ وبأ انثادح ديعس نب را دبع اشو - 4

 ىضرع م یر مغ ًةنس ةرشع ميرأ نب ءاوهو دْحأ موب هر ع هلي و نا لور نأ » امهنع ' للا ىضر رع نا

 دو ا و زيزعلا دبع i ر ىلع تمدقف : مفان لاق « ىنزاجأف ةر سہ نأ انأو قدما مو

 ةرشع سج علب نملاوض في نأ هلام ىلإ تکو «ريبكلاو ريغصلا ال اذه نإ : لاقف ثيدحلا

 [ 40539 : ىف هفرط _ ۲۹۹۶ ثيدحلا ]



 فرو ۲۹۹۵ - ۲۹14 ثيدحلا

 ىأ نع راسي نب ءاطع نه ۾ مل نب ةَناوفَص انندح ”نايفس انثادح شا دبع نب لع اشو - 6

 « لع لكى ع بجاو ةا موب لغ » لاق قلا بلا < مكي هنع ا ىضر ىردللا ديعس

 امأو « هركذأسف غولبلا دح ااف . كلذ لبق مهتداهش محو مهغولب دح ىأ (مهتداهشو ناربصلا غولب باب) هلوق
 لبقو « اوقرفتي نأ لبق موق لوأ طبض» نأ طرشب مهناحارج ىف كلم اهربتعاو « روما اهدرف نايبصلا ةداهش
 .. اب حرصيام بابلا ىيدح ىف سیلو مہتدامشب مجرت هنأ, ضرتعا دقو « ةنيرق املا تمضنا اذإ مهرابخأ روهجلا
 لوق هيلا دشريو « لوبقلا طرشب فصتا اذإ هتدامش تلبق هغولبب مح نم نأ ىلع قافتالا نم ذوخأم هنأب بيجأو
 محلا کنم لافامالا غلب اذاو : لجو زع هللا لوقو ) هلو ٠ ءرييكلاو ريغصلا نيب دحل هنإ » زيزعلا دبع نب رع

 هب مزاي ءاسنلاو لاجرلا ىف مالتحالا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو « لحلا هغولبب محلا قيلعت ةيألا هذه ىف ( اونذأتسيلف
 , مانملا وأ ةظقيلا ىف ناكءاوس هريغ وأ عامي ناك ءاوس قفادلا ءاملا لازنأ وهو ؛ ماكحالا رئاسو دوديل او تادابعلا
 هلق . نوكلا ىضلا مسقم نبا وه ( ةريغم لاقو ) هلوق . لاذئالا عم الإ مانملا ف عاجلل رثأ ال نأ ىلعا ومجأو
 نب هللا ديع هنبا نيبو هنيب نكي مل هنأ اوركذ مهناف ‹ صاعلا نب ورمع نع هلثم ءاج ( ةنس ةرشع ىتنث نبا انأد)
 ضيحملا نم نش ىلاللاو : لجو زع هلوقل ضيحلا ىلا ءاسنلا غولبو ) هلوق ٠ ةئس ةرشع ىنثا ىوس نسلا ىف ورمع

 ىف كلا قيلعت ةمجرتلل ةيآلا نم عارتنالا هجوو « ةمجرتلا نم ةيقب وه ( نيلمح نعضي نأ  هلوق ىلا  مكئاسن نم
 دقو . كحلا لقني ضيحلا دوجو نأ ىلع لدف « ربشآلابف هدعب و هلبق امأو « ضيحلا لوصح ىلع .ارقألاب ةدملا
 وكلا هيقفلا ىلادمملا ىح نبا وه ( ملاص نب نسحلا لاقو) هلوق . ءاسنلا قح ىف غولب ضيمحلا نأ ىلع .املعلا عمجأ
 هنع مدآ نب یے قيرط نم ىرونيدلل «ةسلاجلا ١» ىف الوصوم ءانيور اذه هريأو « باتتكلا لئاوأ ىف هبسف مدقت
 ةئس نبرشعو ىدحإ تنب ةدج ىأر هنأ اضيأ ىعفاشلا ركذ دقو « نينس عست لملا تاقوأ لقأو » هيف داذو هوحا
 ضيحت ن لقأ ىف ءاملعلا فلتخاو « كلذ لثم امتبل عقوورشع لاكتسال اتنب تعضوو عسق لاكتسال تضاح اأو
 ملتحي ملو مالفلا هزواج اذإ ىذلا نسلا ىو ؟ال مآ كلذ ىف تامالملا رصحنت لهو « لجرلا هيف لتحيو ةأرملا هيف
 مقال کلام نأ الإ« تابنإلا روث وأو قحسإو دحأو ثيللاو كلام ريتعاف ء غولبلاب ذئنيح مك ضعت ملو ةأرملاو
 وأ ةرشع مست غولبلا نس : ةفينح وبأ لاقو ؛ ملا ىف هلوق فلتخاو « رفاكاا ىف ىعفاشلا هريتعأو ٠ ةبمدثل دحلا هب
 ىعفاشلا لاقو « ةرشع نامثوأ ةرشع عبس امهيف هدح : ةيكلاملا رثك أ لاقو « ةيراجلل ةرشع عبسو مالغلل ةرشع نام
 هلوق  بابلا اذه ىف رع نبا ثيدح ىفام ىلع ةئس ةرشع سمخ لاكتسا امهيف هدح : د وجاد بهو ناو دمحأو
 طخ مقوو « ىسخرسلا ةمادق وبأ وهو « ريغصتلاب هللا ديبع لوصألا عيمج ىف اذك ( ديعس نب هللا ديبع انئدح )
 نيسحلا نب دمع قي رط نم ثيدحلا جرخأف تايفالخلا ىف قييبلا مزج كلذب و ليعامسا نب ديبع ظفاحلا ىلكملا نبا
 ةياورلا, فورعم وهو : تلق . ليعامسا نب هللا ديبع نع ىراخبلا تا : لاق مث ليعامسا نب ديبع نع ىمعتخلا

 ىبأ لدب « ناطقلا ديعس نب ىع نع ه لاقف ىسخرسلا ةمادق ىبأ نع ثيدحلا اذه یال جرخأ دقو. ةماسأ ىبأ نع

 .(قرحي لف ةئس ةرشع عبدأ نبا وهو دحأ موي هضرع لب نا لوسر نأ ر هلق . قوبلا لاق ام حجري اذبف ةماسأ
 ريعف اصخش الوأ هسفن نم درج وأ , تفتلا هنكل هجي لف لوب نأ ىضتقي قايسلا ناكذإ ديرجت وأ تافنلا هيف
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 ملف » ىزاغملا ىف یت ایس اک رمع نب هللا ديبع نع ناطقلا ىحي ةياور ىف عقوو « ىضرع » لاقف تفتلا مث ىضاملاب هنع

 ملف لاتقلا ىف دحأ موي ب هلا لوسر ىنضرع» ربع نب هللا دبع نع هيبأ نع ريم نإأ نع لسم ةياور ىفو « هز:
 لسم دنع هللا ديبع نع هريغو سيددإ نبا ةياور فو < ةزاجالا نم هلوأ مضب « فرحي لف » هلوقو « ىزحي
 هللا ديبع نع ةاورلا فلتخت مل ( ىأزاج أف ةنس ةرشع سمخ نبأ انأو قدنخلا موي ىضرع مث ) هلق . «قرغصتساف »

 « عفان نع كلام قيرط نم نابح نبا هجرخأ اذكو « قدنخلاو دحأ ركذ ىلع راصتقالا وهو كلذ ىف ربع نبا

 هظفل و ردب ركذ هيف دازف رمع نبأ نع عفان نع رشعم يآ نع نوراه نب ديزب نع تاّقبطلا ىف دعس نبا هجرخأو

 نبا لاق « ثيدحلا « دحا موي هيلع تضرعو ؛ یندرف ةرشع ثالث نبا انأو ردب موي لب هللا لوسر ىلع تضرعد»

 نبا لوق لكشتسا هفرعن نم مدقأ وهو « ها ةئس ةرشع تس نبا قدنخلا ىف نوكي نأ ىغبني نوره نب ديزي لاق : دعس

 اوفلتخا ناو ةرجملا نم سم“ ةنس ىن تناكقدنخلا نأريسلا لهأرثك أو « قحسإ نبا لوق ىلع هانب امأو « اذه ربع

 ءاج كلذك ناك اذإو « ثالث ةنس لاوش ىف تناك أدحأ نأ ىلع اوقفتاو « ىزاغملا ف أيس اک اهربش نيصت ىف

 قدنحلا نا ىزاغملا ىف ةبقع نب ىموم لوق ىلإ حنج ىراخبلا نك « ةنس ةرشع تس نب| ذئنيح نوكي هنأ ديزي لاق ام

 ىسوم لوق وهن ةورع نع قوبلا هقيرط نمو هخ رات ىف نايفس نب بوقمي ىور دقو « عبرأ ةنس لاوش ىف تناك
 اوبجوت |! نيكرشملا نأ ىلع ىزاغملا لهأ قفتا نكل « لاكشا ال اذه ىلعو ٠ كلذب مزجلا كلام نعو « ةبقع نبا

 ءادحآ اهب دحي لف لاوش ىف ةليقملا ةئسلا نم املا جرخ ب هناو « ردب لبقملا ماعلا كدعوم : نيملسملا اودان دحأ ىف

 جاتحيف سمخ ةئس ىف تناك قدنخلا نإ قحس] نبأ لاق ام نيعتف لاتق اهب عمتي ملو « دعوملا ردب د ىمست ىلا ىه هذهو
 نإ انأو دحأ موي تضرع » رمع نبا لوق نأب هريغو قهبلا هنع باجأ دقو ؛ لاكشإلا نع باوجلا ىلا ذئنيح

 رسكلا ىئلأف ازد اج ىا « ةرمع س نا انآو.قدتحلا موي تضرعو هلوق نآو: امف تلخد ىأ « ةريثع عبرأ

 حجرا نم لوأ وهو روكذملا ناكشإ أ عماري هبو < مومالك ىف عومسم عئاش وهو ؛ ةيناثلا ىف هربجو ىلوالا ىف

 مث هز ملف ردبب ناك ريع نإ ضرع نأ تاناورلا ضءب ىقدرو هنأ نيثلا نإ معز لوألا : ) ناويبنت (۰ لعآ هللأو

 عبرأ نبا وهو قدنحلا موي ضرعو هزحي ملف ةرشع ثالث نبا وهو دحأ موي ضرع ةياور ىفو : لاق « هزاجاف دحأب

 ىبأ نع رخآ هجو نم قهبلا هجرخأ دعس نبأ نع هيلا ترشأ ام دجو امنو ؛ كلذل دوجو الو ٠ هزاجأف ةنس ةرشع

 هنأ رصان نا معز ىناثلا . مهقفاوي لب تاقا هاورام رد ركذ نم هدازام فلاخيال هفعض عم رشعم وبأو « رشعم
 وأ دوعسم نبا كلذ ىلا قباسلاو : رصان نبا لاق « قدنخلا موي لدب « حتفلا موي » انه ىديمحلل « عمجا» ىف عقو

 رصان نبا نع ىزوجلا نبا كلذ قلتو « تاياورلا ميج ىف « قدنخلا موي باوصلاو « هربدتي ملو انخيش هعبتف فلخ

 عفان لاق ) هلق : دحأ اريك هنم ملسيال طلغلا ناف كلذ كرت ىلوآلا ناكو ؛ كلذ ىف مو نم ىلع عينشتلا ىف غلابو

 ةنيبع نب ةياور ىف ( ريبكلاو ريغصلا نيب دحلا اذه نا ) هلوق . روكذملا دائسالاب لوصوم وه ( رع ىلع تمدقف

 اوضرفي نأ هلامع ىلا بتنكو ) هلق «٠ ةتاقااو ةيرذلا نيبام دح اذه لاقف د ىذمرتلا دنع رمع نب هللا دبع نع

 ىأ ء اوضرفي نأ » هلوقو « لايعلا ىف هولعجاف كلذ نود ناك نمو » هتياور ىف لسم داز ( ةرشع سمخ غلب نم
 تيب ىف عمحجي ىذلا قزرلا وهو < ءاطعلا ىف مريغو ةلت اقملا نيب نوقرغب اوناكو . دنجلا ناويد ىف اةزر مهل اوردقي

 ماكحأ هيلع تيرجأ ةن ةرشع سمخ ليك سا نم نأ ىلع رمع نبا ةصقب لدتساو . هيقحتسم ىلع قرفيو لاسم ا
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 كفيو « ايبرح ناك نإ لت و « ةمينغلا مهس قحسإو ؛ دودحلا ةءافإو تادابملاب فاكيف < ملتحي مل ناو نيل ايلا

 . عفان هيوار هيلع هرقأو زيزعلا دبع نب رمع كاذب لمع دقو . ماكحالا نم كلذ ريغو هدشر سن وأ نا رجحلا هنع
 « لاتقلا ىف تناك الاب حيرصتلا ءاج ةروكذملا ةزاجإلا نأب هب ذخأي مل نم امهريغو راصفلا نباو ىراحطلا باجأو

 هنأ فداص نوكي نأ لمحو « اهل موع الف نيع ةمقاو امنأب ةيكلاملا ضعب باجأو . دلجلاو ةوقلاب قلعتي كلذو
 هتوقل هزاجأ اماو « هنسل ال هفعضل هدر ام : لاقف مهضعب رساجتو . هزاجأ كلذلف لّتحا دق نسلا كلت دنع ناك

 نم أمه ف نابح ناو ةناوع وبأ هاورو « جرج نبا نع قازرلا دبع هجرخأ ام كلذ ىلع درو . هغولبل ال

 زج لف قدنخلا موي لزب ىنلا ىلع تضرع د ظفلب ثيدحلا اذه ركذف « عفان ىاربخأ د جيرج نبا نع رخآ هجو
 حرص دقو « عفان ثيدح ىف هريغ ىلع همدقت و جرج نبا ةلالجل « اف نعط» ال ةحيد ةدايز یهو « تغلب یارب ملو

 ام, لعأ مع نباو « تغلب ىئري ملو » هلوقب رمع نبا ظفل اهيف صن دقو « هسيل دت نم یشخام ینتناف ثيدحتلاب اهيف
 برحلا عمت نأ لبق لاتقل هعم جرخم نم ضرعتسي مامالا نأ كيدحلا ىفو . هب قلعتت ةصق ىف امسالو هريغ نم ىور

 ف هيلا ةراشإلا ىتأتسو « امهريغو دحأو ردب ىف لِي ىنلل كلذ عقو دقو , هدر الإو هبحصتسا الهأ هدجو نف
 نأ مامالل لب , غولبلا ىلع لاتقلل ةزاجإلا فقوتنال ةيفنحلاو ةيكلاملا دنعو . ىلاعت هللا ءاش نإ ىزاغملا بانك

 ةدايزلا ايس الو مهيلع ةجح رع نبا ثيدحو . غلاب نم ىوقأ قهارم برف « ةدحنو ةوق هيف نم نايبصلا نم زيحي

 لفطو ىص هيلع قلطي دلولا نأ ةيآآلا قايس عم ةجرنلا رهاظ : ( هيبنت ) . لعآ هاو ٠ حيرج نبا نع اهتركذ ىلا
 « عضوي ىتح نينج هل لاقي دلولا نأ دحاو ريغ هب مزجو ةغللا لهأ ضعب ضعب هركذام امأو ‹ كلذىك وهو غلبي نأ ىلإ

 مث « نيرشعو سمخ ىلا دق مث . ةرشع سمخ ىلإ ر"وزح مث « رشع ىلا عفاي مث عبس ىلإ مالغ مث . مطفي ىتح ىبص مث
 قالطإ عنم الف داز اذإ م مث « نيام ىلا خش مث « نيسمخ ىلا لبك مث « نيعب أ ىلا لع مث , نیئال ىلا طنطنع

 ىف مدقت ( مب ىللا هب خل ) ەلۆق . ىردخلا وه ( ديعس ىبأ نع ) هلوق . ازوحجت هب راقي ام هريغ ىلع كاذنم ءىش

 ةياود ىف ( ةعمجلا موي لسغ ) هلق . لاق مب هللا لوسر نأ » ظفلب مياس نب ناوفص نع ىرخأ قيرط نم ةعملا

 غولبلا نأ ىلا ةراشإ هيفو . ةعملا باتكح ىف ءئءابمو ثيدحلا مدقت دقو « ةءجلا موي لسفلا د نايف نع دحأ
 قلعت ثكرح نم ماكحألا ةيقب ىلع سايقلاب ةجرتلا دوصقم دافتسيو . انه مالتحالاب دارملا هنآل لازالاب لص

 مالتحالاب بوجولا

 نيبلا لبق ؟ ةديب كل له : عملا املا لاؤس ببسإب - ۹

aie شا ىكر 5 دنع نع هاقبأش نع ء شعألا نع ةيواعم وب أ ان ربخأ دغ اشم — ۷ + ۲Y 

 م ملط يل  ”رجاف اف وهو - نیم ىلع فلح ن » اکا د هللا لوسر لاق : لاق  EAیا ام رك

 م رأ دوبملا نم لجد < نببو یب ناک« كلذ ناک نار “ ىف : سيق ا لاقف لاق . نايضغ هيلع وهو *

 : ىدوهال لاف لاف . ال : تلق لاق ؟ نيب كلل : هيي هلا لوسر ىل لاقف « هلي ىبنلا ىلإ هتمدقف ید

 "نإ ) : [ نارمع لام« ] ىلاعت هللا ل ئأف لاق ٠ ىلاع ب ءذيو فاحت نذإ للا لوسراي : تلق لاق . ”فيحأ



 تادابشلا باتك_ ه۴ ( ۲۸۰

 : ةيآلا رد 3 ۲ ىلإ ( الي ت مهن ا لا دع ةر نا
 لچر نيب و ىنيب ناک » كثعشالا ترويج دوا مينا نق مام كل لخ# ىعدملا کاملا لاؤس باب ) هلوق

 ةمجرتلا ىف هلوقو . دوعسم نبا ثيدح هيفو « فاح : لاق . ال : تلق ؟ ةنيي كلأ : لَ ىنلا لاقف ٠ قدح ضرأ

 نيم : كاملا هئم بلط٫ نأب ىعدملا ىلع هلمح حصي الو ةمجرتال قباطملا وهو < هيأع ىعدملا نيم لبق ىأ < نيملا لبق د

 نيم نأ ىف هب كسمتي دقام هيف لب «كلذل ضرعت ثءشالا ثيدح ىف سيل هنال قحي هل تدهش هتنيب نأب رابظتسالا
 روذالاو ناملاو ريسفتلا ف دوعسم ناو ثءشالا ىبدح ثح ایم قاس .٠ لعأ هللاو 3 ةيجاو ريغ رابظتسالا

 ةنيب هل نأ ىعدملا فرتعا اذإ هيلع ىعدملا ىلع نيملا ضرعتال : لاق نمل ةجح ثب دولا فو . ىلاعت هللأ ءاَش نإ

 » هني وأ كلادهاش » لب ىنلا لاقو . د ودلاو لا وهألا ىف هيلع عدلا ىلع نيميلا ساب - ۰
 . 8 7 8 ا و ا

 لا لاق : تلقف «ىعادلا نیو دهاشلا داش ىف دان زا وبأ ىنلك هم ريش نبا نع نايفس انث دح : ةيقق لاقو

 نم رنانأرما و لجو نيكجر ان ا ناف « كلاجر ني نی دیش اوديشتساو ) : [ ةرقبلا A ] لا

 هاش و تك ناك اذإ : تلق( ى رخآلا اهبادحإ ك نيف اهادحإ ا نأ ءادهشلا ن و

 ؟ ىترخألا هذه رک ذب مكس ناك ام « ىرخألا اممادحإ رك ذت نأ ر جاتح اف ىع“دلا نيمو

 48 ىر سابع نا ةبتك» لاق کل ی رنا ع 71 ن ملا ان لح م وأ اشم ب ۸

 « هيلع ىع“دملا ىلع نيبلاب 'ىضف لب ىنلا نإ : "ىلإ امهنع
 ىلأ نع رروصنم نع ريرج اتد ةبیش ىلأ نب نام اش - ۲۷۰ ۹

 هللا لأ م « نابضغ هبلع وهو هللا قل الام اهب ةقحتسي نيك ىلع فلح نم د هلا دبع لاق : لاق لاو

 ت( ما ةباذَع - ىلإ - مهن امبأو لا دهب نورتشب نيذلا نإ ) :[ نارع لآ ۷۷ ] كلذ قيدصل ٠٠

 ,'تازأ ین قدم: : لاقف لاق اع کک E سيق نالا

 : :هل تاق نی وأ كادواش : : لاقن « هلل قا رلوسر ىلإ انمصتخاف « رى“ ف و لجر نيو ىبب ناك

 یل "جاف اف وهو - الا | ۳ ا نيك ىلع فح نم : ني ( ىنلا لاقف ۽ یلابب الو "فاحت ْنذإ هنإ

 « ةيآلا هذه ارقا “م . كلذ قيدصت للا لَزنأف . نابضغت هيلع وهو هلل

 نأ امهدحأ : نيئيش كلذ مرلتسيو « ىعدملا نود ىأ ( دودحلاو لاومالا ىف هيلع ىعدملا ىلع نيملا باب ) هلق

 ةمربش نأ ة ةصقب فنصملا دامشتساو . ىعدملا نيم و دحاو دهاشب ءاضقلا حمال نأ ىناثلاو ؛ رامظتسالا نیم بجبال

 ىلع نیملآ مهصيصخت ىف نييفوكلا ىلع درلا ىلا كلذب ريشي ,دودحلاو لاومألا ىف ه هلوقو . ىناثلا دارأ هنأ ىلا ريشب

 حاكتااو دودحلاو لاومألا ف كلذ مودعب لوقلا ىلا دوبجاو ىعفاشلا بهذو < دودحلا نود لاومالا ىف هيله ىعدملا
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 ةنيبلا ىعدملا يقي ىح نييلا اهنم ءىش ىف بحال : لاقف ةيدفلاو قاتعلاو قالطلاو حاكنلا كلام ىنئتساو « ه وحنو
 هنم ضرغلاو « ثعشألا ثيدح نم بابلا رخآ ىف هلصو (هنيم وأ كادهاش مقلب ىنلا لاقو) هلق . ادحاو ادهاش ولو
 فوذع أدتبم ريخ هنأ ىلع « كادهاش » عفتراو « ءىش نود .یشب هديقي ملو هيلع ىعدملا بناج ىف نيهلا قلطأ هنأ
 فذخ كيدهاش ةماقإ كل وأ . كيدهاش ةدامش كل تبثيام ىنعملاو «كل تبي ام وأ ةجحلا وأ كل تبثملا هريدقت
 « كدوهش » ظفاب نهرلا ىف مدقت دقو « هب لعلل ربخلا فذحو « عفتراف هبارعإ ب رعأف هماقم هيلا فاضملا مق و فاضملا
 طخ تيأرو « ةنييع نبا وه ( نايفس انثدح ةبيتق لاقو ) هلق . هبيجوت مدقتو ‹ بصنلاو عفرلاب ىور هنأو
 ‹ بيجع وهو « ةمربش ناب جتع مل ىراخبلا نأب ىاطلغم كلذ درو « ةبيتق انثدح د خسنلا ضعب ىف ىأر هنأ بطقلا
 ةليرع نبا عمم هل تقفتا ةعقاو ةراك> هتاف دهاوشلا نم اذهو : بدالا باتكى ىف أس ا دهاوشلا ىف هل جرخأ هنا

 دبع وهو , ةنك اس ةدحوم الدب ءارلاو ةمجعملا مضب ( ةمربش نبا نع ) هل ٠ هب جت عوف ثيدح اهيف سيل
 وبأ ىنلك) هلق .ةئامو نيعبرأو عبرأ ةنس تام « روصنملل ةفوكلا ىضاق ىضلا ناسح نب ليفطلا نب ةمربش نب هللا
 دائزلا ىبأ بهذم ناكو « اهزاوجي لوقلا ف ىأ ( ىعدملا نيو دهاشلا ةداهش ىف ) هلق . ةنيدملا ىضاق وه ( دانزلا
 « كلذ ىف دراولا ربخلاب دائزلا وبأ هيلع جتحاف « هدلب لهأك هفالخ ةمربش نبا بهذمو ؛ هدلب لهأك كاذب ءاضقلا
 وهو نيقيرفلا نيب هيف فلتخم لصأ ىلع كلذب ةجحلا هل متت امن او « ةمركلا ةيألا ىف ركذ ام ةمريش نبا هيلع جتحاف
 ةدايز لب اخسن نوكيال وأ ؟ نآرقلا خسنتال ةنسلاو اخسن نوكب له نآرقلا فام ىلع ةدايزل انمضتم درو اذإ ربخلا نأ

 عمو نييزاجحلا بهذم ىاثلاو , نييفوكلا بهذم لوالاو ؟ هب لوقلا بجو هدئس تبث اذا ةتسم كم ةلقتسم

 هلع باجأ دقو ؛هب ريتعم ريغ وهو ىأرلاب صنلا ةضراعم ريصي هنال ةمربش نبا ةجح ضبتنتال كلذ نع رظنلا عطق
 بلاطلا نيع امهماقم تماق ادمشت ملنإو « ادهش اذإ ايف وه اغ ىرخالا امهادحإ راكذإ ىلا ةجاحلا : لاقف ليعامسالا

 لحم اند نيملا تلح كلذكف : ءاربإلاو ءادالا ىف ةنيبلا لح تلح تدرفنا ول هيلع ىه نم نيولاو « ةتباثلا ةنسلا نايب
 نآرقلا ف سيا هنال نيملاو دهاشلاب لوقاا طاقإ مزل ولو : لاق . دحاولا دهاشلل ةفاضم اهب قاقحتسالا ىف نيت أملا

 نم مزايال هنأ هلصاحو . ها « هني وأ كادهاش ه لاق مب هنال ةنسلا ىف اسيل امبنال نيتأر لاو دهاشلا طاقسا مزل
 نيدهاشلا دقف دنع الإ دحاولا دهاشلا عم نييلاب ىضقيال نأ هثحيام ىضتقم نكل « هادع امع هيفن ءىثلا ىلع صيصنتلا

 نم ىنطةرادلا هاورام هديؤيو « ةلب انحلا هححصو < ةيعفاشلل هجو وهو « نيتأر ملاو دهاشلا نم امهماقم ماقام وأ

 هؤح نخأ نيدهاشب ءاج نإف نيدهاشب قلا ىف هلوسرو هللا ىضق › اعوفرم هدج نع هيبأ نع بيعش ن ور مخ قب رع

 خسنتال داحألا رابخأو « خسف نآرقلا ىلع ةدايزلا نأب ةيفنحلا ضعب باجأو ,هدهاش عم فلح دحاو دهاشب ءاج نإو
 ءانه عفرالو محلا عفر خسنلا نأب بيجأو « اروهشم اهب خلا ناكاذإ الإ ثيداحالا نم ةدايزلا لبقت الو « رتاوتملا
 نأ هيفام ةياغو « صنلا ىلع ةدايزلا ف قةحتم ريغ اذهو دحاو لحم ىلع ادراوتي نأ دبال خوسنملاو خسانلاف اضيأو

 راج ةنسلاب باتكلا صيصخت نكل « ةنسلاب باتكلا خسف هنم مزلي الف حالطصا اخسن صيصختلاكةدايزلا ةيمسن

 « امخأ تنب عم ةمعلا حاكن ميرحت ىلع اوعمجأو ( كلذ ءاروام مکا لحأو )) ىلاعت هلوق ىف اک هيلع ةدايزلا كلذكو

 ذخأ دقو . ةريثك كلذ ةلثمأو « ةيناثلا ةرملا ف قراسلا لجر عطق كلذكو « ةتباثلا ةنسلا كلذ ىف عامجالا دنسو

 نآرقلا ىف ام ىلع ةدئاذ اهلك ةريثكماكحأ ىف ةريثك ثيداحأب نآرقلا ىلع ةدايز هن وكل نيبلاو دهاشلاب محلا در نم

 ةيبسملا ءاربتساو ءوضولا نود لسغلا ف قاشاتسالاو ةضمضملاو ءقلا نمو ةبقهقلا نم ءوضولاو ذيبنلاب ءوضولاك

 يرابلا حق « م ج موا م



er TAT 3 
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 ىف الإ ةعج الو فسلاب الا دوق الو ةدالولا ىف ةدحاولا ةأرملا ةدابشو داسفلا هيلا عرسيام قرس نم عطق كرتو +

 نم بان ىذ لك مرحيو كمسلا نم ىفاطلا لكؤي الو مسملا رفاكلا ثري الو وزغلا ىف ىديالا عطفت الو عماج رصم
 نمضتت ىا ةلثمالا نم كلذ ريسغو ليثقلا نم لتافلا ثري الو دلولاب دلاولا لتقي الو ريطلا نم بلخعو عابسلا
 ءاضقلا, ثيدحو ممل لاقيف ء ابترهشل اهب لمعلا بجوف ةريمش ثيداحأ اهنأب اوباجأو « باتكلا مومع ىلع ةدايزلا

 د نس لق عير انامل ةددعتم ةحيم قرط نم تبث لب ؛ ةروهشم ةريثك قرط نم ءاج نيملاو دهاشلاب

 نبا لاقو , هتوص ىف بات ريال حيحص ثيدح هن نییلا ىف لاقو « دهاشو نیمیب ىضق مب هللا لوسر ن" » سابع نا

 وربع نع ةياور هل فرعنال دعس نب سيق نا : ىواحطلا لوق امأ و « هدانسإ الو هتح ىف دحأل نعطمال ربلا دبع

 اذه لشو « ورع نم مدقأ نم سيق عم دقو نايكم ناتق نايعبات امهنال ثيدحلا ةح ىف حدقيال « رانيد نبا
 نئسلا باععأ دنع وهو « دهاشلا عم نييلاب ىضق مب ىنلا نا د را امو . ةحيحصلا رايخالا درتال

 نع هن ورب كلذ دعب ناكهنآل ةعبب د هب ثدح نأ دعب هيسن اص ىبأ نب ليهس نأ هرضي الو ۰ تاقت نويندم هلاجرو

 ةربره ىنأ ثيدح لثمو اج ثيدح امو . اهريغو دواد ىبأ نس ىف ةدوهششم كاذب هتصقو « هب أ نع هسفن نع ةعمبر

 ناسحلا امف ةياحصلا نم نيرشع نم وحن نع بابلا ىفو . ةناوع وبأو ةمزخ نبا هححصو هجام نبار ئذمزنلا هجرخأ
 كلام جاجتحا امأو . لاهتحالاب تيليال خسنلا نال ةدودرم هخسن ىوعدو ٠ ةرهشلا تيل كلذ نودبو . فاعضلاو

 فلح نوكيف فالخ ريغب قحلا تبث فلح اذاف فلح ريغب نيهلا درو لوكتلا دنع ىعدملا ىلع هج وتت نيملا نأب أطوملا ىف

 . ءاضقلا ىعفاشلا لاقو . نيملا درب نولوقيال مهنال ةيفنحلا ىلع دري الو. بقعتم وهف « ىلوأ رخآ دهاش هعمو ىعدللا
 موهفملاب لوقيال كلذل فلاخلاو ىنعي « هيلع صن امم لقأ زوجي نأ عنمي مل هنال نآرقلا رهاظ فل اخعال نيمو دهاشب

 : نارمأ نيهلاو دهاشلاب مكحلا در ف مل تدجوام فرظأ : ىبرعلا نبا لاقو . لعأ هللاو ددعلا موبفم نع الضف

 بجيف قحلا توبث ىف ىنكي ال دحاولا دهاشلا نأ دارملاو « بلاطلا دهاش عم ركنملا نيميب ىضق دازملا نأ امثدحأ
 ةيعملا نال « ةغللاب لج هنأب ىبرعلا نبا هبقعتو . نيولاو دهاشلاب و دارملا اذهف « هيلع ىعدملا ىلع نيملا ١
 رتشا الجر نأ ىمو ةصوصخ ةروص ىلع هلم امهم . نيداضتملا فال ةدحاو ةبج ىف نيئيش نمنوكت نأ ىضتقت
 ىرتشملا فلحيف ةءاربلاب هتعب عئابلا لاقف ادحاو ادهاش ماقأو ابيع هب نأ ىرتدملا ىعداف الثم ادبع رخآ نم

 : تلق . ابيلع ربخلا لمح الو ةددان ةروص اهنألو « مدقت ام وحلب هيقعتو ‹ د_علا درب و ةءاريلاب ىرتشا ام هنأ

 : ثيداحأ ةثالث بابلا ىف فما رکذ مث. ملعأ هاو ليوأتلا اذه لطبدام كلذ. ىف ةدراولا ثيداحالا نم ريثك ینو

 نم ارصتخع انهو « نهرلا ىن هجرخأ اذكه <« هيلع ىعدملا ىلع نيملاب یضق مب ىنلا نأ سابع نبا ثيدح امدحأ

 بأ نبا نع رع نبا قيرط نم نارمع لآ ریسفت ىف هجرخأو ؛ ةكيلم ىلأ نبا نع ىحمجأ ربع نب عفا قيرط

 هجرخأ دقو « اهتحرج اهنأ ىرخالا ىلع امهادحا تعدا نیلا نيت أرملا ةصق هيف ركذو « هلثم ةكيلم

 « هيلع ىعدنملا ىلع نيهلاو ىعدىلا ىلع ةنيبلا د ظفلب ربع نبا نع عسمفان نع نايفس ةياور نم ىلاريط اا
 نكلو د ظفلب جرج نبا ةياور نم ىل_يعامسالا هجرخأو « ىبايرفلا الا نايفس نعهوريمل:لاقو

 جيرج نأ نع ننيردإ نب هللا دبع قيرط نم قبلا هجرخأو « بولطملا ىلع نييلاو بلاطلا ىلع ةنيبلا .
 ىلإ تبتككف «نيتأرملا ةسق ركذف , فئاطلا لع ريبزلا نبال أايضاق تشك : لاق ةكيلم ىبأ نبا نع دوسالا نب ناهثعو ٠
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 ٠ مهءامدو موق لاومأ لاجر ىعدال ماوعدب سائلا ىطعي ول د لاق ا ىلإ بتكف « سابع نبا
 .نيب دقو . نسح اهدانساو , نيحيحصلا ف تسيل ةدايزلا هدهو « ركنأ نم ىلع نيملاو ىعدملا ىلع ةنيبلا نكلو

 ءامد سان یعدال ماوءدب سالا ىطمد ول د كَ هلوقب هيلع ىعدملا ىلع نيهلاو ىعدملا ىلع ةيبلا نوك ىف ةكمحلا جل

 لوقي هنال فيعض ىعدملا بناج نآل كلذ ی ہک ا ءايلعلا لاقو . نارمع لآ ريسفن ىف قأيسو « ملاومأو لاجر

 ٠ فمض اهب ىوقيف اررض امع عمدت الو اعفن اسفل باجتال اهنآل ةييبلا ىهو ةيوقلا ةجحلا فلكف رهاظلا فالخ

 بلحي فل لأ نال هفيعض هجح ىهو نيملاب هنم ىنتك اف هتمذ غارف لصألا آل ىوق هيلع ىعدملا بناجو « ىعدملا

 روماملاو . هيلع ىعدملاو ىعدملا فيرعت ىن ءايقملا فدتخاو . هنكسملا ةياغ ىف كلذ ناكف ررضلا عفدي و عفنلا هسفنل

 هتوكسو كرت تكس ادإ نم ىتاثلاو . هفالخي هيلع ىعدملاو رهاظلا هلوف فلاخع نم ىعدملا لوألا : نافيرعت هيف

 درلا ىعدا اذإ عدوملا نأب لوألا ىلع ددوأ دقو . مسأ ىنانلاو « رهشأ لوآلاو « تكس اذإ ىلخال نم هيلع ىعدملاو

 نیلا » هلوقب لدتساو . كلذ ريغ امهفيرعت ىف ليقو هلوق لوفلاف كلذ عمو « رهاظلا فلاخت هاوعد ناف فلتلا وأ

 ءال مأ طالتخا هيلع ىعدملاو ىعدملا نيب ناك ءاوس دحاو لك قح ىف همومع ىلع هلع روهمجلل « هيلع ىعدملا ىلع

 « ارام ميفيلحتب لضفلا لهأ هفسلا لهأ لذتبي الثا طالتخا ىعدملا نيب و هنبب نم ىلع الإ نيملا هجوتنال كلام نعو

 ىلا تفتلي مل ىعدملا بذكب تدهش اذا لاحلا نئارق نإ : ةيعفاشلا نم ىرخطصالا لوق كلام بهذم نم بيرقو

 ۰ هتيوست ةلالدلا هجوو . ةيمدتلا ى ةيكل الأ لوق لاطبا ىلع « ملا ومأ و سان ءامد سان ىعدال ه هلوقب لدتساو « هاوعد

 اثول كلذ هلوق نوكيف « ةماسقل لب ىعدملا لوق ىلإ الثم صاصقلا اودنسب مل مهنأب بيجأو . لاومآلاو ءامدلا نيب لَ

 لوز“ ببس ىف دوعسم نب هلأ دبعو ثءشالا ثيدح كلاثلاو ىناثلا ثددحلا . نامالاب هتءادب ىف ىعدملا بناج ىرقي

 كادهاش » هلوق هنم دارملاو . بايب لبق هيلا ةراشالا تضم دقو . ةيألا ( هللا دبعب نورتشي نيذلا نإ 2 ىلاعت هلوق

 ناسلا باتصأو لسم هجرخأ « كلذ الإ كل سيل ه ايف دازو رجح نب لأاو ةصقلا هذه وحن ىور دقو « هنيم وأ

 ءاوس كتنيي ىأ , كادهاش » إب هلوقب دارملا نأب بيجأو ؛ دهاشلاو نيهلاب ءاضقلا در ىلع رصحلا اذهب لدتساو
 « بلغالا شيك الا هنآل ركذلاب نيدهاشلا صخ ام او « بلاطلا نقم الحر دا نإ دت ماو الجر وأ نيلجر تناك

 نيت أر ملاو دهاشلا در مزلل ركذي مل هن وكل نيهلاو دهاشلا در كلذ نم مزل ولو « ام مماقم موقي ام وأ كادهاش ىنعملاف

 ظفا رهاظ نأ ىلع لدف ؛ نيملاو دهاشلا رابتع اب ربخلا توبث هيلا ”ىجل لاو  روكذملا ليوأتلا حضوف ركذي مل هنوكلا

 هماقم موب ام وأ وه دارملا لب دارم ريغ نيدهاشلا

 ةا بلطل قطو هيلا سيتلي نأ لف فذقوأ ىعذا اذإ با - ۴

 نا < ىضر سابم نا ن ع ةم ركع نع ماشه نع یر ىنأ نبأ. اند راقب نب دغ شرم - ۷۱

 « ةنيبلا : ب ابل 0 ب ركايرشب هب ىلا دنع هتأرما فذك ةّيمأ نب لاله "نا » امهنع

 : لوقي لمل ؟ ةنيبلا سوق لطف وخر «تأرما ىلع ادحأ یار اذإ ءال وسراپ : لاقف « كرملظ ىف وا

 « ناعألا ثيدح رک ذه . كل رپ ىف د "الإو ةئيبلا

 [ ۳۰۷ ۽ :٤۷٤۷ ىف ءاقرط ۲٣۷۱ ثيذحلا ]



Aتادابشلا باتک  ه؟  

 ' نبأ ثيدح نم افرط هيف دروأ ( ةنيبلا بلطل قلطنيو ةنيبلا سمتلي نأ هلف فذق وأ ىعدا اذإ باب ) هلق
 ىلع ةنيبلا ةماقا نم فذاقلا نيكمم هنم ضرغلاو « هناكم ىف فوتسم هيلع مالكلا ىفأيسو « نينعالتملا ةصق ىف سابع
 نإ ناعللاب دحلا نع جر هل جورلاو ؛ نيجوزلا ف درو ثيدحلا نأ هيلع درب الو < هنع دحلا عفدل فوذقلا انز

 و ءاوس ىنجآلاو جوزلا ناك ثيح ناعللا ةيآ لوزن لبق كلذ ناك اما : لوقن انال« ىنجالا فالخم ةنيبلا نع زجع
 ىلوألا باب نم عدم لكل تبث فذاقلل كلذ تبث اذإو

 رصقلا دمب نيل باپ - ۲
 ةرره ىبأ نع رحلاص یا نع شعألا نع ديجلا دبع 8 < ان لح نا لب 5 لع شم ف ظخذف

 : ملأ باذع ملو مہک نيب الو مهلا راظني الو هللا بلك ال ثالث د للتي رطل ”لوسر لاق : لاق هنع لا ىضر

 ديري ام هاطعأ ناف « اين أدل الإ ”هميابمال الجر عاب ”لّجرو . ليبسلا "نبا هنم مق قيرطب ءام لضف ىلع لجر
 « اهذخأف اذكو اذكاه ىطغأ دقل هاب فف رصقلا دب ةملسب الجر مواسم ”لجرو . كرش مل الإ , هل فو

 ىف نامزلاب نيهلا ظيلغت نم هب قلعتيام رك ذنو « ماكحألا ىف هيلع مالكلا ىف ايسو « ثيدحلا « فلخ رصعلا دعب ةعلسب
 ابذاك هيف فلمح نم ىلع مثإلا ميظعتب تقولا اذه لو ىلا صح اما : بابملا لاق . ىلاعت تلا ءاش نأ هدعب ىذلا بابلا

 ملو« ةكئالملا دوش ىف هكراشي حبصلا ةالص دعب نال « رظن هيفو . ىبتنا تقولا كلاذ راهلاو ليلا ةك.ئالم دوهشل
 لامعألا عافترا تقو هنوكل كاذب صتخا نوكي نأ نك و « رصعلا تقو ىف ىتأ ام هف تأ

 ريغ ىلإ عضوم نم فرب الو ؛ ”نيميلا هيلع ْتَبحَو يح هيلع 'ىعكدملا فاحت باپ - ۳
 ربنا ىلع تباث نب ديز ىلغ نيدلاب ناورت 'یضق

 هنف بحسي ”ناورم لم « رهنملا ىلع فلح نأ ىنأو فل البز لغ ,ىناكم هل فاحأ : لاقف

 » ناکم ترود اناكم ص لو « هني وأ هلادهاش 2 الكم *ىنلا لاقو

 دوغست نا نع لئاو ىلأ نع شمعألا نع ٍدحاولا دبع اند ح ”ليعامسإ نب ىموُم اشر - ۴
 « 'نابضغ هيلع وهو هللا قل الام اهب معتقل ينيج ىلع فاح نم » لاق یب ئبنلا نع هنع فا ىضر

 وهو « ابوجو ىأ ( هريغ ىلا عضوم نم فرضي الو نيبلا هيلع تبجو اثیح هيلع ىعدملا فلحي باب ) هلوق
 « ماقملاو نكرا نيب EE رئملا دنع ةئيدملا یف 0 ظيلغتلا بوجو ىلإ رولا بهذو 2 ةلباذحلاو ةيفنلأ لوق

 ليلقلا دح ىفاوفلتخاو , ليلقلا ىف ال ريثكلا لاملاو ءامدلا ىف كلذ نأ ىلع اوةفتاو . عماج لا دجسم اب امهريغبو
 یاکم هل فلحأ : لاقف ربنا ىلع نيولاب تباث نب ديز ىلع ) محلا نبا ىأ ( ناورم یضق ) هلوق . كلذ ىف ديثكلاو
 ميلا مضي ىزملا  ءافلا مث ةلمهملا مث ةمجعملا حتفب -نافطغ ىبأ نع نيصحلا نب دواد نع أطوملا ىف كلام هلصو ( خا
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 درز ىلع نيهلاب یضقف ء راد ىف ناورم ىلإ - هللا دبع ىنعي  عيطم نباو تباث ن, ديز مضتخا ه لاق یازلا ديدشتو

 هقح نأ فاع ديز لعجل » قوقحلا عطاقم لع الإ هللأو ال : نارى لايف قاكم هل فلحأ : لاقف رينملا ىلع تباث نبا

 هلأ ىلع لدي ربذملا ىلع نيملا نم تباث نب درز عاذتما نأب جتحا ىراخبلا نأكو « ربملا ىلع فلحي نأ ىبأو « قحل

 ىورف ‹ كلذ وحن ربع نبا نع هاج دقو « ناور جاجتحالا نم ىلوأ تباث نب ديزي جاجتءالاو « ابجاو هاريال

 ءامسأ تسرد دق كصب لجر هاتأف « لجر ىصو ناك رمع نا ناد عفان نع حب دائساب ءاضقلا باك ىف ديبع وبأ

 ىذلا ىب عمست نأ ديرتأ رع نبا اي : لجرلا لاقف « هفلحتساف رذملا ىلا هب بهذا عفان اي : مع نبا لاقف , هدوبش

 ىف ىسياركلا جرغأف ٠ كلذ ىف افلس ناورمل تدجو دقو « هناكم هفاحتساف قدص : رمع نبا لاقف ؟ انه ىنعمسإ

 نايثع ىلا همصاخت , اريعب هل بصتغا هنأ رخآ ىلع عدم ىعدا : لاق بوسملا نب دعس ىلإ ىوق دئسب ءءاضقلا بدأ د

 فلحيال نأ نايثع هيلع ىلأف ؛ ريذملا ريغ ءاش كبح هل فلحأ : لاتو فلع نأ ىبأف « ريذملا دنع فاح نأ نامثع هاف

 الوصوم مدقت ( هنيمب وأ كادهاش : ل ىنلا لاقو ) هلق . « فاحي ملو هريعب لثم اريعب هل مرغف « ربثملا دنع الا

 رصعلا دعب نيميلل مجرت هناب هيلع ضرتعا دقو ٠ فذصملا هقفت نم وه ( ناكم نود اناكم صخ لو ) هلق . ابيرق

 اناكم صخب مل« هنيمب وأ كادهاش د هلرق نأب هجاجتحا حص ناف « ناكملاب ظيلغتلا انه نو نامزلاب ظيلغتلا تبئأف

 درو هل ليق رصعلا دعب نيولا ىف ظلذنلا درو لاق ناف « نامز نود انامز صخب ل اضيأ هناي هيلع جتويلف ناكم نود

 مب آ نيم ىلع اذه ىريتم دنع دحأ فاعال د اعوفرم راج ثيدح اههدحأ : نيثيدمح ىف ىبمملا ىلع نيهلا ىف ظيلغتلا

 ةميزخ نبا هححصو « هجامنباو ىناسنلاو دواد وبأو كلام هجرخأ « رانلا نم هدعقم أوبن الإ رضغأ كاوس لع ولو

 اعوفرم ةبلعث نب ةمامأ ىبأ ثيدح ابين ام . ةبيش ىبأ نب ركب ىبال هتركذ ىذلا ظفللاو « مثريغو کام او نابح نباو

 « نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف لسم ”ىرما لام اهب لحتسي ةيذاك نيميب اذه ىريذم دنع فلح نم د

 رصعلا دعب نيولا ةمجرت نم مزليال هنأب هنع باجيو . تاقث هلاجرو ىاسنلا هجرخأ ء الدع الو افرص هنم هللا ليقبال

 ظلغت اهن ناكملاب نيملا ظيلغت ركذ نم مزل نإ : لوقيف ةلأسملا بلقي نأ هل لب « ناكملاب نيهلا ظيلغت بج وب هنأ
 فلح نم ه دوعسم نبا ثيدح دروأ مث . كلذب ربخلا توبثل اضيأ نامزلاب هيلع ظيلغتلا بجيف « فلاح لك ىلع
 نإ روذنلاو نامي ألا ىف هيلع مالكلا ىتأيو « ثعشألا ثيدح ىلإ امومضم هنم متأب ابيرق مدقت دقو « ني ىلع

 ىلاعت هللا ءاش

 نيبلا ىف'موق حراست اذإ اپ - ۴
 طر ةربره ىلأ نع مانه مع ومما خا قاّزرلا دبع انثدح رمن "نب قاحسإ یر - 4

 فاح مهيأ نيدلا ىف مهنيب مسي نأ َرمأف ءاوعرسأف نيولا موق ىلع ضرع ب دلا نا » هنع نا

 ضرع إب ىنلا نا ) هلق . أدبي مهيأب امیج مهيلع بحت ثيح ىأ ( نیلا ىف موق عراست اذإ باب ) لق
 قاسنلا هجرخأ ظفللا اذه ء رخآلا لبق ىأ ( فلحي مهيأ نيهلا ىف منيب مهسي نأ رمأف , اوعرساف نييلا موق ىلع

 خيش خيش قازرلا دبع نع دمحأ هاور دقو « ناقيرفلا عرساف » هيف لاتو قازرلا دبع نع عفار نب دمع نع اضيأ

 نب قحسا دنه ىف ين وبأ هجرخأو ءابيلع امب”يلف اهارحتساو نيهلا ىلع نانثالا ءركأ اذا د ظفلب هيف ىراخبلا
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 ءاور ىذلا ظفللاب قازرلا ديع نع قحسا لصأ ىف هآر 8 هبقعتو « ىراخبلا ةياور لثم قازرلا دبع نع هيوهار
 ىلأ نب قحسإ قيرط نم ليعامسالا هجرخأ اذكهو . تلق . ىبتنا كلذ ىف دحأ وبأ انخيش مو دقو : لاق ء دحأ

 « , اهابحتساف ١ لاق نكحل هلثم قازرلا دبع نع ىحي نب نسما قيرط نم هجرخأو « قازرلا دبع نع ليئارسإ
ROSل دي  SSوه اذه : ليعاسالا لاق < اهايحتسا وأ د فا  

 ةياور امأو وأ ةياور ىلع الح ن 1 وأولا اورو : تلق واولاب الو ءافلابال ءوأ د ظفلب هنأ ىأ « حيحصلا

 ربعملا وهو اميلا اباجأ اهنم امل دبال انهت افرع املف « ىوعدلا اعا ضاقإكأ امهنأب اههيجوت نكميف ءافلا
 , هتقيقح هب داربأل انه 0 ا ويا ا ل او

 كلذل نيهراك اناك ءاو.. _ فلحلا ادارأو نينئا ىلع نيملا تج وت اذإ ىنعملا ماو « نيملا ىلع هركبال ناسنإلا نأل
 امهدحأ مدقي الف أدبي اأ اعزانتو  بابحتسالا ىنعم وهو امہ لقب كلذل نيراتخم وأ « ءاركالا ىنعم وهو امهساقب
 نيهلا ىف كارتشالا ةروص ليقو . اءرتقيلف ىأ « امهتسيلف » هلوقب دارملا وهو « ةعرقلاب لب ىمشتلاب رخآلا ىلع

 فلح ةعرقلا هل تجرح نف < اسبنيب غرقيف امم دحاول ةئيب الو امبنم دحاو دي ىف تسيل انيع نانثا|عزانني نأ 4

 نيلجر نا » ةريره ىفأ ن 0 عفار ىلأ قيرط نم اهريغو یاسنلاو دواد وبأ ىور ام كلذ ديؤنو . ابقحتساو

 امأو ءاهركو أ كلذ ابحأ < ناك ام نييلا ىلع امهتسا : إب ىنلا لاقف « ةنيب امهم دحاول سيل عاتم ىف امصتخا

 ةياور هديب ويو ‹ روكذملا ظفللاب رخآ ثيدح هيف قازرلا دبع دنع نوكي نأ لمتحيف ىراخيلا هركذ ىذلا ظفللا

 نيعب مهملع ىعدم نوروكذملا موقلا نوكي نأب ىرخأ ةصق نوكت نأ لمت و « اهانعمب امئاف ةروكذملا عفار يأ

 عقبال فلحلاو « فلحلا ىلإ اوعراستف , نيولا مبيلع تبجوتف « مهءلع ىعدللل ةنيب الو اوركنأو الثم مهيديأ ىف
 لعأ هللاو . كلذ ىف هب أدب هل تجرخ نف ةعرقلاب مهنيب عازألا عطقف « فلحنا نيقلتب الإ اربتعم

 الياف نم ممن امأو هلا دهمب ”نورتشي نيذلا "نإ ) ىلامت هللا لوق بيسإب - 8

 )أ باذ ملو « میک زب الو « ةمايقلا موي مهملا راني الو هلا يا الو «ةرخآلا ىف مل ”قالخال كنلوأ |

(Ye.ليعامسإ وأ مما ربا ىنثدح ما ملا ان ربخأ نوراه نب دز ان ربخأ :قاحسإ ئثشرخ -  

 اهب ىطغأ دقل هاب فف هتماس لج ّماقأ » لوقي امهنع ا. "ضر فوأ ىبأ. نب هلل دبع مس م کلا 5

 (اليلق ان مهن اأو رفا دهعب نورتشب نذل نإ: e اهلطمي ملام

 ناخ ابر لك“ شالا : وأ ىبأ نبا لاق

 رلتاو بأ نع ةنايلم نع بش" نع رفعجت "نب دع اننديخأ رهاخ "نب رشي ؛ انشر - 0 دم 0

 لاق وأ - لجرا لام مطتقيل ابذاک نيك ىلع فاح نم » لاق شب ئبلا نع نع هللا ضر وللا دبع نع

 دهب نورتشب يذلا "نإ ) نآرقلا يف كلذ قيدصن "لجو رع هللا َلّزنأو . ”نابضغ هيلع وهو هللا قل - هيخأ
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 تلق ؟ مویلا وا دبع کہ دحام : لاقف شالا یتیقاف . ( مبلا ةباذع  هوق ىلإ - اليلق ت مهنراعأو 0ا

 « تازا ف : لاق . اذکو اذك

 ینو ىبأ نبا ثيدح هيف ركذ ( الیلف انمث میام أو هللا دېعب نورتشي نيذلا نا : لجو زع ها لوق باب ) هلوق
 لزب نوكت نأ لاتحال امهنب ضراعت الو < اضيأ اهوز' ف تعشالاو دوعسم نبأ ثيدحو « الوز” بيس ىف

 ان'دح قحسإ انثدح د فوأ بأ نبا قير ىف هلوقو . ريسفتلا ىف كلذل ناب ديم ىتأيسو « نیتصقلا نم لک ف

 . هيوهأر نب قحسا هناب ىفابصالا يعن وبأ مزجو ‹ روصنم نب قحسإ هناب ىاسفلا ىلع وبأ مزج « نوراه نب ديزي

 لوصوم وه € ناخ ابر لک آ شجانلا : فوأ ىبأ نبا لاق د هلوقو «بشوح نبا وه « ماوعلا انريخأ » هلوقو

 عويبلا باتك نم شجنلا باب ىف هح رش مدقتو ؛ هيلا روكذملا دانسالاب

 ( لاب نوفلحم ) ىلات لاق ؟ فاحت فيك يس اب - ۲ ۹

 اوو اتو ناب : لاقي . ( ًاقيفوتو ًاناسحإ الإ اندرأ نإ شاب ن وفلحمت كوءاج م ) "لجو 8 لا لوقو

at a ar 

 هللا ريغب فاح الو « رصقلا دعب بذاك لاب فاح لجرر د واط عونلا لاقو

 لوسر لاقف « مالسإلا زع لأي وه اذان هلي شارلور ىلإ 1 ءاج » لوقي هنع هللا ىضر للا ديب نب ةحلط

 ٠ هللا لوسر لاقف . ”عكوامت نأ "الإ ءال : لاق ؟ روغ “ىلع له : لاقف « ةليللاو مويلا ىف تا ولص سخ : هلي هللا

 شا لوسر هل رك ذو : لاق . عوطت نأ الإ ءال : لاق ؟ اهأريغ "ىلع له : لاقف « ناضمر رهش مايصو : و

 لع ديزأ الولاو : لوقي وهو لجرلا ربدأف : لاق . عوامل نأ الإ ءال : لاق ؟ هريغ ىلع له : لاق . ةا زا لَ

 « قص نإ حلفأ : ب هللا لوسر لاق . صقنأ الو اذه

 0 ا لا ا ا للا 7 ١
 نأ هنع هللا یر هللا دبع نع مهان 3 د: لاق ةيريوج انث دح :ليعامإ ن ىموم اسو - ۹

 « تنميل وأ لاب فليك تل اح ناک ن م » لاف هك بلا
 [دككم 2 ٩1۰۸ ۱۹٤٦1 مك : ىف هفأرطأ ۲۹۷۹ تيدحلا]

 مث : لجو زع هللا لوقو ) هلق . لوبجللل ءانبلا ىلع ماللا حتفو هلوأ مضب وه ( فلحتسي فيك باب ) هلوق
 « لوقلاب فلحلا ظبلغت بحيال هنأ كلذب هضرغو « اهل ةيسانملا تابألا نم هركذام رخآ ىلا ( هاب نوفلحت كوءاج

 اذكو « وهالإ هلإ ال ىذلا هللاب هفلحي : كلام لاقو « ةدابز ريغ نم هللاب هفلحي ةفئاط تلاقف !وفلتخا : رذنملا نبا لاق

 نم معي ىذلا ميحرلا نمحرلا ةداشلاو بيغلا ملا ديزيف هيلع هظلغ ىضاقلا هممت ناق : لاق « ىعفاشلاو نويفوكلا لاق

 فلح اذا هنأ كلذ ىف لصالاو . أزجا هفلحتسا كلذ ىأبو : رذنملا نبا لاق . كلذ وحن و ةينالعلا نم لعيام رسلا
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 اراکو « واولاب ىأ (للاوو) ةانثملاب ىأ ( هللاتو) ةدحوملاب ىأ ( هتاب لاقي ) هلوق  نيملا فلح هنأ هيلع قدص هللاب |
 هللات ) ىلاعت لاتو ( نيكرشم انكام انبر هللاو) ىلاعت لاقو م تاب اوماقت اولاق را ىلاعت هللا لاق ؛ نآرقلا اهب درو
 ىبأ ثيدح نم فرط وه ( رصعلا دعب ايذاك هللاب فاح لجرو : بب ىنلا لاقو ) هلت . ( انيلع هللا كرثآ دقل
 ىطعأ دقل فلخل , ظفلب ماكحألا ىف ى ايسو ٠ ىنمملاب نكل ءرصعلا دعب نييلا باب ه ىف الوصوم ابيرق مدقتملا ةريره
 كلذو ؛ ةمجرتلل ليكتلا ليهس ىلع فنصملا مالكن موه (هتلا ريغب فلع الو) هلق . « اهب طعي لو لجر هقدصف اذك اهب
 ركحذ مث . «تمصيل وأ هللاب فلحيلف افلا ناك نم » لاق ثيح بابلا ىيدح ىناث رم نبا ثيدح نم دافتسم
 بابك ىف هحرش مدقت دقو ؛ مالسإلا نع لأس ىنلا لجرلا ةصق ىف ةحلط ثيدح امهدحأ : نيثيدح بابلا ىف فنصملا
 راصتقالا هنم دافتسي هناف ءصقنأ الو اذه ىلع ديزأ الهللاو : لوقي وهو لجرلا ربدأف » هلوق هنم ضرغلاو « ناميالا
 باتک ىف هحرش ق'أيسو « هللاب فلحيلف افلاح ناك نم » رمع نبا ثيدح امهيناث . ةدايز نود هللاب فلحلا ىلع
 ىلاعت هللا ءاش نإ فوتسم روذنلاو نامآلا

 6« صعب نم هتجح نأ ضعي لمل » ل ”ىنلا لاقو « نيملا لعب ةنيبلا ماقأ نم صاب د ¥
0 2 

 ةرجافلا نيهلا نم قحأ ”ةلداعلا بلا : ”معيرشو ”ريهاربإو ٌسواط لاقو
 ضر لس ا نع بايز نع هيبأ نع ا م اشه نع كلام مغ ملط 6 لا دبع اشم — ۰

 تزف نف ضعب نم هتحح ا ,e لعل و ىلا ن ا لال لاق متلي ا 5 وسر نا اهمع ا

 اها الف ءرانلا نم ةمطق ل مطقأ امناذ هلوقب تيش هيخأ حم 4
 دقو ال مأ هيلع ىعدملا نيميب ىعدملا ىضر ءاوس هيلع ىعدملا نيم ىأ ( نيهلا دعب ةنيبلا ماقأ نم باب ) هلوق

 « اهب هل ىضقو تلبق اهملع مث ةنيبل اب هل لع الو هفلحتسا نإ : « ةئودملا » ىف كلام لاقو  ةنيبلا لوبق ىلا روما بهذ
 *ىرب دقف فاح اذإ هنأب جتحاو « نيهلاب اضرلا دعب ةنيبلا عمستال : ليا ىلأ نبا لاقو . هل قح الف اهكرتف اهملع ناو
 لعل هلي ىنلا لاقو ) هلوق . ألا سفن ىفال ةرهاظلا ةروصلا ىف أربو امن هنأب بقعت و « هيلع ليبس الف ”ىرب اذإو
 قوتسم هيلع مالكلا ىف أ يسو « روكذملا بابلا ف لوصوملا ةباس مأ ثيدح نم فرطوه (ضعب نم هتجحب نأ کضعب
 قحلا ريصيال رهاظلا مكسحلا نأو « ليل ىبأ نبا ىلع درلا ىلإ ةراشإلا هيفو « ىلاعت هللا ءاش نإ ماكحالا بانك ىف
 قحأ ةلداعلا ةئيبلا : برشو ) ىعخنلا ىأ ( ميهارباو سواط لاقو ) هلق . اح لطابلا الو مالا سفن ىف الطاب
 ىف ىوغبلا هلصوف حيرش لوق امأو « نيلوصوم امميلع فقأ مف ميهارباو سواط لوق امأ ( ةرجافلا نيِدلا نم

 « ىئاضق نم قحأ قحلا « ةئيبب ىتاي ىتح هيلع وهف ىفاضق ىعدا نم : لاق يرش نع نبريس نبا قيرط نم « تايدعجلا »
 ةرجافلا نيملا نم ريخ ةلداعلا ةنيبلا » لاق ربع نع هل داس اي «ةحضاولا» ىف بيبح نبا ركذو . ةرجاف نيم نم قحأ قملا
 فلح ام فالخم « رقأ هن أب فلاحلا ىلع ديش اذإ ام كلذ لع نأ ىلإ ةراشإ ةرجافلاب نيولا ديق امنا : ديبع وبأ لاق
 هيلع موقت مث قداص وهو كلذ ىلع فلحيو قحلا نم هيلعام لجرلا ىفوب دقف الإد « ةرجاف ذنيح هني نأ نيبتف هيلع
 ةلس مأ ثيدح فصلا دروأ مث . ةرجاف ذئنيح نييلا نوكت الف ءافولا رضحي ملو قحلا لصأب تدهش يتلا ةنيبلا
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 مأ ثيدح ىف سيل : ىليعام»الا لاق « ثيدملا « ضعب نم هتجع نحلأ مكعب لعلو « ىلا نومصتخت منا » اعوفرم

باجأو : ركنملا نيم لعب ةئدبلا لويق ىلع ةلالد ةيلس
 هللا ىض ر ةيلس مأ ثر لح م داوشتسالا ماطوم لاو رينا نبا 

Yeنيب ىواسو « ضبقلا نم هنيمب دعب هان لب « تملا قمل امطف الو الح ةديفم ةبذاكلا نيملا لم م خل هنأ  

 ةئمبب هقح ىف رفظ اذا ٠ هيلع ناكام ىلع قحلا بهحاص نح ءاقيب كلذ نذؤيف 03 ميرحتلا ىف ابلبقو نبيولا دعب هيتلاح

 كثدح حرش م لع مالك J اسو. نيولاب ةءط:قم ةمذ نم هيد لأ طقس 0 اک طب ' ا مايقلا لع قاب وهف

 ىلاعت هللا ءاش نا ماکحالا باتيك ىف ةءلس مآ
 0 أ ت و

 نسحلا هلَمفَو . دعولا زاجئأاب مآ نم ساپ - ۸

 م6 ت ت ن 3 17 o> ر م 5-5 91 9

 بادْفج نةم نع ثاذ رك ذو « دعوا عيوشألا نبا ىضقو . دعولا قداص ناك هنا ليعامسإ باتكعلا ىف *ركذاو
 2 د 0 59 نار فز 7 ١

 « یل قوف ىندعو : لاقف هلأر بصر لك ذو يب 'ىبلا“تء » ةمرخت نب روما لاقو

 2 4 ا 5 “ج ر ۾ د 7

 عوشأ تبا ثيم جتحي هاربا نب فاحسإ تيأر : هلل دبع وبأ لاق
بع نع باهش نا ن حلاص نع لمس نب ميهاربا انث لح ةر ن مارا یم - ۱

 دبع نب هلا د

 و ت 7 ء ٤ 1 د ل

 اذام كتلأس » هل لاق لفاره نأ ا وبأ یل ربخا : لاق ا امهمع 01 یر سابع ن رشا دبع "نأ وللا

 ١ 2 م 0 هر

 « ىن فرص وذو : لاق « ةنامألا ءادأو دولاب ءاقولاو فافملاو قدّسملاو ةالصلاب أي هنأ تحتتف؟ اب

 2 م ادن أ م

 نب كلام نبر مان ریس ىلا نع رفعج نب ”ليعامسإ انش دح ليعس 0 ةبدتق اشم - ۲
 رصاع ىلأ

 : هل ر : eT .٠ 0 .ء س ٢

 اداو « تذك تاع اذإ : ثالث قؤانألا 6 م لاق هلع رشا لوسر "نأ هن قا یر ةرره ىلا نع هيبأ نع

 « فلخأ دعو اذا نا نمت

 4 4 م -. هل 5 ت« ٠ ټ

رانيد نب ور یر بخا لاق جرج نبا نع ماشه ان ريخأ ىسوم نبيها را انظرو — ۳
 لع نب دم نع 

 يرضللا نب هالا رلي ني لام ركب بأ اج ب ثلا تام اش د لاق مهنع فا ضررا دبع نب_ راج نع
 ىلدعو تاقف : باج لاق : اننأيلف ةدع لبق هل تناكوأ « ند هب ”ىنلا ىلع هل ناك نم : ركب وبأ لاقف

 س ر ٠ ۴ ١ 5 0 5 2005 د

 ىدب ىف دمف : باج لاق تا"رم ثالث هيدي طسبف - اذکھو اذک و اذكه ىيطمي نأ ھا سز

 تي و هوم وا وە

 « ةثامسح م امسح م ةئامسخ ۰

Afنال ب د ا مجرا دبع ی مار 2 —  
 ساطنألا رجلا نع عاجش ن ناور اح

 نع ىقح ىردأ ال: تلق ؟ ىسوم یف نيلَجألا 'ىأ: ريحا لهأ اىدوبب قلاع » لاق ريبج نب ديعس

 ىرابلا حق ه ۵ ج مب م
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 لوسر “نا ءامّبّيطأو ا٠ رثك أ ىك : لاقف سابع نا تلأف تمدقف . هلأسأف برعلا ربح ىلع مدقأ ا
 « لمف لاق اذا رال مفا

 هسفن ىلع ةداكلاك ءرملا دعو نأ تاداهشلا باوبأب بابلا اذه قامت هجو ( دعولا زاجناب ىمأ نم باب ) هلق
 نأ ىلع مهقافتال « ضرفب سياو « عيا دنع هيلا بودنم هب رومأم دعولا زاجبتأ : بلبملا لاقو . ىنامركلا هلاق
 هب لئاقلا نكأ « روهشم فالخلا ناف « دودرم كلذ ىف عامجإلا لقنو . ها ءامرغلا عم هن دعو ام براضيال دوعوملا

 دعولا طبترا نإ ةيكلاملا ضءب نعو . زيزملا دبع نب رمع هب لاق نم لجأ : ىبرعلا نباو ربلا دبع نبا لاقو . ليلق
 مهضعب جرخو . هب ءافولا بجو كلذل جوزيف اذك كلو جوز“ : رخآل لاق نف . الف الاو هب ءافولا بجو ببسب

 : « ىوونلا راكذالا » ىلع تالاكشإ ىف هللا همحر ىبأ طخمب تأرقو . هل يقوأ ضبقلاب كلمت له ةبملا نأ ىلع فالحل ا
 « قفانملا ةيآ » ثيدحو ( نولعفت الام اولوقت نأ هللا دنع اتم ربك إل ىلاعت هلوق ىنعي « ةبآلا نع اباوج ركذي ملو
 لاقي نأ نكمي له رظنيو ؟ ديدشلا ديعولا عم هبزنتلا ةهارك ىلع هولح فيكسف « ةيوق اهبنم بوجولل ةلالدلاو : لاق
 مالا ىأ ( نسحلا هلمفو ) هلق . كلذ ءاقوب مزليال ناك ناو فالخإلاب مثأي ىأ ؟ ءافولا بحي الو فالخإلا مرحي
 هنأ ليعامسا ركذو ه قسنلا ةياور ى ( دعولا قداص ناكهنإ ليعامسا باتكلا ىف ركذاو ) هلق . دعولا زامجماب

 لجرو وه ةيرق لخد مالسلا هيلع ليعامسا نأ هغلب هنأ ىروثلا قي رط نم متاح ىبأ نبا یورو « « دعولا قداص ناک
 انكسم عضوملا كلذ ذختا هنأ بذوش نبا قيرط نمو . هراظتتا ىف الوح ماقأف ‹ هرظتنب هنا هل لاقو ةجاح ىف هلسرأف

 نب ديءس وه ( بدنج نب ةرع نع كلذ ركذو « دعولاب عوشالا نبا ىضقو ) هلوق ٠ دعولا قداص ذئموب نم ىمسف

 هتياور نايب عقو دقو « ةثاملا دعب كلذو قارما ىلع ىرسقلا داع ةرامإ نامز ىف ةفوكلا ىضاق ناك « عوشألا نب ورع

 نب قحسإ تير ) فنصملا وه ( هللا دبع وبأ لاق ) هلوق . هيوهار نب قحس] ريسفت ىف بدنج نب ةرعس نع كلذك
 ناك هنأ دارملاو « بدنج نب ةرعس نع هركذ ىنذلا اذه ىأ ( عوشأ نبأ ثيدح جت ) هب وهار نبا وه ( مهار

 لقن نيبو عوشألا نبا نع قيلعتلا نيب ليعامسا رڪذ عقو : ( هيبنت ) . دعولا زاعنا بوجوب لوقلا ىف هب جتحي

 : ثيداحأ ةعبرأ بابلا ىف فنصملا ركذ مث . لعأ هاو ىلوأ هتدروأ ىذلاو : خسنلا رثكأ ىف قحس] نع فنصملا
 ةراشإلا عم ىحولا ءدب ىف الوصوم مدقت دقو ؛ افرط هنم دروأ « لقره ةصق ىف برح نب نايفس ىنأ ثيدح اهدحأ

 ثيدح اهثلاث . نامبالا باتك ىف هحرش مدقت دقو « قفانملا ةيآ ىف ةريره ىبأ ثيدح اهيناث . هح رش نم ريثك ىلإ

 « سخلا ضرف باب » ىف هيلع مالكلا ىأيسو ؛ نيرحبلا لام نم لِي ىنلا هب هدعو ايف ركب ىبأ عم هتصق ىف رباج
 ناک امل : لاطب نبا لاقو . ق ىنلا صئاصخ نم كلذ نأ ىلإ دحاو ريغ راشأو « ةلافكلا ىف كلذ نم ءىش ىضمو
 عدي مل هنألل ءاعدا ام ىلع ةئيبلا ًارباج لأسي ملو « هنع هديعاوم ركب وبأ ىدأ قالخالا مراكع, سانلا ىلوأ قلب ىنلا
 سابع نبا ثيدح اهعبار . مامالا .دابتجا ىلإ لوكوم كلذو « لاملا تيب ىف ايش ىعدا امئاو ب ىنلا ةمذ ىف ایش

 ىراخبلا ف هل سيل « ةقث ىاش « ىررجلا نالمم نبا وه ( سطفآلا ملاس نع ) هلق  ىسوم ىضق نيلجألا ىأ ىف
 كيدحلا اذهل هتياور ىلع الاس عبات دقو ' عاجش نب ناورم هنع ىوارلا اذكو ‹ بطلا ف رخآو ثيدحلا اذه ىوس

 ةو ةريزه وبأو رذ وأ اضيأ ءاورو ‹ سابع نبا نع ةمركع ادیعس عبات و «؛ریبج نب ديعس نع ريبج نب مکح
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 دنع اهعيمجو ؛ مہاک هوعفرو ؛ ديعس وبأ و راجو < ءار اهدعب ةحوتفملا ةمجعملا لاذلا ديدشتو نوال ضب رذنلا نا

 ةياورو 6 طولا ىف ىناربطلا دنعر اج ثا لو : اًضيأ رازبلا دنع رذ قا ةع كثددحو «ريسفتلا ىف هب ودم نبا

 دلب ةنك اس ةين تحت اهدعب ةلمهملا رسكب ةريحلاو , هما ىلع فقأ مل ( ىدو ىنل أس ) هلق . ىديملا دنسم ىف ةمركع

 نوف ارشع تمم آ ناف ججح لام آل ىلاعت هلوق ىف امهيلا راشملا ىأ ( نيلجألا ىأ ) هلق . قارملاب فورمم

 نبا كثر دح نم ميعن وبأ جرخأ دقو ؛ هيطاخ ىذلا دنع ةلمعتسم اب'وكل يعمم هب ربع ااو هالا ماعلا 4ر دارملاو

 ( امميطأو اهرثكأ ىضق ) هلوق . < ىأ سابع نبا ىلع مودقلاب هدارمو , كلذب هامم ليربج نأ اعوفرم سابع

 ىلإ لسرأ برغم ا ازغ امل حرس ىبأ نب دعس نب هللا دبع نأ « روثنملا » ىف ديرد نبا ركذو . هيلي ىذلا بابلا ىف هناب

 ثيدح ینو « احلا هجرخأ « انباكأو امهم أ : لاق ؟ ىموم ىضق نيلجألا ىأ : لیرج لأس مب هلا لوسد نا ه

 دارملاو « ننس رشع امہبطأو امهمتأ » دعس ىنأ كثر لح ىو ‹ طسرألا ىف یار طلا هجرخأ ءاصانوأ د راج

 كلذب فصتا نم مب هللا لوسرب دارملا ( لعف لاق اذإ مب هللا لوسر نا ) هلق . بيعش سفن ىف ىأ بيطآلاب
 ىلا قيرطلا نم ليعامسالا داز « فلخي ملدعو اذإ تلي ىنا نا » ريبج نب ميكح ةياور فو . هنسعب اصخش دري ملو

 اذه ركذ نم ضرغلاو «ملاع هاو كبحاص : لاقف « كلذب هتيلعأف ىدوبيلا ىنيقاف : دعس لاق ١ ىراخبلا ابجرخأ
 فيكف اهاقوف كلذ عمو « رشملا ءافوب مزح مل مب ىموم نآل « دعولاب ءافولا ديكوت نايب بابلا اذه ىف ثيدحلا

 ميرك ضتقي مل ةدايزلاب اقلعتم مالسلا هيلع بيعش عمط مالسا هيلع ىسوم ىأد امل : ىزوجلا نبا لاق . مزج ول

 للملا لهأ ةداهش زوجتال *ىمشلا لاقو . اه ريغو ةدامشلا نع كرّشلا ”لهأ لأب ال ص -- ٣٩

 نع ةريره وأ لاقو 3 12 ءاضغبلاو ةوادملا مهني انيرغأف { : [ ةدماملا ١ | 7 وفل ضب ىلع مهضعب

 « ةيألا ( لزنأ امو إب انمآ ) اولوقو « موتك الو باتكلا لهأ اود متال » ب ”ىبلا

 نع امتع نب را دیم نع باهش نبا رنع وب نع ثيل تتح _ ريكس "نب ىحي اشو - دم
 ىذلا مكباتكو تاكا لها نوا نك نالا او لاف ايظا ر سابع نب هللا دبع

 الذب باتكلا لهأ نأ هلا يكس "دح دقو ؟ ثب مل هن ومر ناب رابغألا ثّدخأ ل هين ىلع لز

 كامي الفأ ( اليلق اتم هب اورتشيل هللا دنع نم اذه )ل : [ةرقبلا ۷۹ ] اولاقف باتكسلا مهيديأب اوكريغو هللا بتكام

 ؟ مهتلءاسم نع معلا نم اج ا
 طق الجر منم انيأر ام ناو الو

 کیل ل ا ىذلا نع کلا
« 

 Y] ۲۴ ۷۵۲۲ ۷۴۹۴ : ىف هفارطأ _ ۲۹۸۵ ثيدحلا ]



o ۹۲تادابشلا باك  

 دقو « رافكلا ةداهش كح نايبل ةدوقعم ةجرتلا هذه ( اهريغو ةداوشلا نع كرشلا لهآ لأسيال باب ) هلوق
 اقلطم اهلوبق ىلإ نيعباتلا ضعب بهذو ٠ اقلطم اهدر ىلإ روهجلا بهذف : لاوقأ ةثالث ىلع فاسلا كلذ ىف فاتخا
 دمحأ نع نيتياورلا ىدحا ىهو « ضعب ىلع مبضعب ةدابش لبقت اولاقف نيبفوكلا بهذم وهو  نيدلسملا ىلع الإ -
 اباصولا رخاوأ ىف هنايب أيس ا باتكلا لهأ ةداش ريف زاجاف رفسلا ةلاح دحأ ىنثتساو هباحصأ ضعب اهركنأو
 هلوقل امضعب ىلع ةلملا ضعب لبقتو ةلم ىلع ةلم لبقتال : قح]و ثيللاو ليل ىبأ نباو نسحلا لاقو « ىلاعت هللا ءاش نإ

 روبجلا جتحاو ؛ ةمهلا نع هدعبل لاوفألا لدعأ اذهو ( ةمايقلا موي ىلا ءاضفبلاو ةوادعلا مهنيب ان رغ اف إل ىلاعت
 ةدابش زوحتال : ىعشلا لاتو ) هلوق . ثيداحألاو تايألا نم كلذ ريغب و ( ءادومثلا نم نوضرت نم إل ىلاعت هلوقب
 الإ ىرخأ ىلع ةلم ةداهش زوجتال د ىعشلا نع دواد انثادح يده انئدح » روصنم نب ديعس هلصو ( حلا للملا لهأ
 ىعشلا نع - طايخلا وهو - ىسيع نع ىروثلا نع قازرلا درع ىورو « للملا يج ىلع ةزئاج مهتدابش ناف نيملسملا
 نع ثمرشَأ قيرط نم ةبيش ىلأ نبا ىورو . قارصنلا ىلع ىدوبيلاو ىدوببلا ىلع ىارصنلا ةدابش نيج ناک : لاق

 ةبيش ىبأ نبا ىورو . ىعشلا ىلع هيف فاتخاف تاق . ضعب ىلع موضعي نيءلسملل للملا لهأ ةدابهش زوجت : لاق ىعشلا
 ةريره وبأ لاقو) هلق . اقلطم زاوجلا ىرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع ىورو . اقلطم زاوجلا ةفئاطو عفان نع
 « ةصق هيفو ةر زه ىبأ نع ةملس ىنأ قيراط نم ةرةبلا ريسفت ىف هلصو ( خلا باتكلا لهأ اوةدصتال : 2 ىنلا نع
 نم هقدص فرعيال امف باتكتلا لهأ قيدصت نع ىبنلا انه هنم ضرفلاو . ىلاعت هللا ءاش نإ مث هيلع مالكلا قأيسو
 فيكن يباسملا رشعم اي ) سابع نبأ ثيدح ىف هلوق . روپا لوقي اک اطوبق مدعو مهتداهش در ىلع لديف « مهريغ لبق
 ( اب دابخالا ثدحأ ) هلوق . نآرقلا ىأ ( مب اكو ) هلو . ىراصنلاو دوبيلا نم ىأ (باتكلا لهأ نولأست
 مل) هلوقو « ميدق هسفن ىف وهو مهلا لوزملا ىلا ةبسنلاب ثيدحلاف ؛ لجو زع هللا دنع نم کیلا الوزن اہرقآ ىأ
 اولأستال » اعوفرم رياج ثيدح نم دمحأ دنع عقوو . طلخي مل ىأ ةدحوم اهدعب ةمجعملا حتفو هلو مضب ( بشي

 نإ ديحوتلا باتك ىف كلذ ىف طسب ديم یتأیسو . ثيدحلا « اولض دقو كودهي نل مهناف ءىش نع باتكلا لهآ
 ةدود ص مهتدأبشف لبقتال مرابخأ تناك اذإو « باتكلا لهأ ةداهش لبي نم ىلع درلا انه هنم ضرغلاو . ىلاعت هللا ءاش

 ةياورلا باب نم قيضأ ةدابشلا باب نآل « ىلوألاب

 تالككشلا ىف ةءارقلا بيس - ٠
 ( مرم لفك مهيأ ميمالفأ نوقلي ذإ ) : [ نارع لآ 44] "لجو "رع راوقو

 ءايركز اهكفكف ةيرجلا ءايركز *لق لاعو « ةيئرجلا مم مالفألا تترك اوعرتفا سابع نبا لاقو
5 1 0 5 000 5 

 نيمومشملا نم 4 نيضح الملا نم ناكف) عرفا( ماف : [ تافاصلا ١:١ ] هلوفو
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 مع هنأ يومشلا ىتثدح لاق ”شمعألا انثدح ىبأ انثدح ثايغ نب صفح ن رع شو - ۹
 موف لثم أم .مقاولاو وللا دودح ف نهد لَم » هل ئنلا لاق : لوق اہ هلل ىضر ريشي نب نامنلا ا ارا e ١ ت



 ثيدحلا ۲۹۸٩ - ۲۹۸۸ ۹۴

 ىف نيذلا ىلع ماملاب نو “رب اما أ ىف نيذلا ناكف « اهالعأ ىف مهب راصو املقسأ ىف مصعب راصف ةنيفم اومهتسا

 یل دب الو ىب متي أت : لاق ؟ كلام : اولاقف ُهوتأف « ةنيفسلا لفسأ قني لم اسأف ذخأف « هب اوذأف ءاهالعأ
 « مهسفأ اوكلهأو هوكلهأ هوكرت نإو « مهن اونو هاوجنأ هيدي ىلع اوذخأ ناف « ءال نم را سام و7 ¢ 8 ى

 (مأ "نأ ئراصنألا ديز نب ةجراخ ىنث“دح لاق ”ىره'زلا نع بيعش انربخأ ناما وبأ ارت ۷
 ت ١ 7 ت 7 5 م 2 ع 2 5 . 1 2و. -

 ىي « ءانض”رف "كشاف « نومظم نب نامع ان دنع نكسف : ءالملا نأ تلاق « نيرجابملا ىنكس ثراصنألا تعرق

 ”كيلع ىندامشف ء ربئاسلا ابأ كيلع هلا حر : ”تلقف و هللا لوسر انيلع لخد رای ىف هانلعَجو ف وم ًااذإ

 ىأو تنأ أب ىردأ ال : تلقف ؟ مرک | هللا نأ كير دي امو : قلو ىنلا یل لاقف . هللا كمرك أ دقت
aءعلا عر ا تاڪ ۵  

 ىرداام لاو , رياح | هل وجرال ىلإو <« نيقيلا ناو هءاج دقف نابع ام: ا رشا ”لوسر لاقف . هللا لوسر اي

 تمنف : تلاق . كالذ یئ او ادا ذه اذعأ یک زا ال للاوذ : تلاق . هب لمفيام ولا لوسر انأو - 0 . م ل 0 م سر 0, ا م
 ر ر 9 ع 0: ٠ 5 86ه

 « هلع كلذ : لاقف « هتربخاف ب للا رلوسر ىلإ “تشل « ىرجحم يع نامل ”تيرأف

 نع ةورع ىنريخأ لاف ىره“زلا نع سوب انربخأ یا ثدبع انريخأ _لتاقم نب دمع شو - ۸

 جرخ اپس چرخ "نهباف « هئاسن نيب عرق ارس دارأ اذإ يي هللا لور ناك» تلاق اهنع ا ىضر ةشئاع

 ابهتايلو اهموي بهو ةممز تاب ةدوس “نأ ريغ . اهتليلو اهم وب نهم قأرما ”لكل ميقب ناكو . هعم اهب
 6 هلع لا رلوسراضر "كذب ىغتبت 22 ىلا جوز ةشئاعل

 یضر ةريره ىلأ نع حلاص ىلأ نع ركب ییا ىل ومر یک نع كلام یش دح لاق ”ليعامسإ شرو - ۹

 هياع اومبتني نأ الإ اودجت مل وألا "فصلاو ءادنلا ىفام 'سانلا عي ول لاق ب وفا لوسر "نأ هنع هلا

 « اوبَح ولو اك ونال حبطلاو ةمتعلا ىفام نودي ولو « هيلإ اوقبتْسال ريجإتلا ىفام نودع: ولو ؛اومهتسال

 ىلا تانيبلا ةلمج نم اهنأ تادابشلا باتك ىف اهلاغدإ هجوو « اهتيعورشم ىأ ( تالكشملا ىف ةعرقلا باب ) هلق
 هدسحو یسخرسلا ةياور ىف عقوو . ةعرقلاب عطقت كلذك ةي اب عازنلاو ةمودصخلا عطقت م قوقحلا اہم تبت

 هيف فلتخا ام ةعرقلا ةيعورشمو « ةظوفحم تناك نإ ضيعبتلل «نم» تسيل و « حضوأ لوآلاو « تالكشملا نم د
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 لمجو « اهب لوقلا ةفينح ىبأ نع رذنملا نبا ىكحو « ةيفنملا ضعب اهركنأو « ةلجلا ىف اهب لوقلا ىلع روهجلاو

 لصفل عرقيف هيف ةححاشملا عقتو رثكاف نينئال قحلا هيف تبث امم هريغ اهرسفو ‹ لكشملا سالا امطباض فنصملا
 تبجو اذإ لب « نييفوكلا ضعب مذ اکیلا نم ءىثلا لاطبإ] ةعرقلا ف سیل : ىضاقلا ليعامسا لاقو « عاذتلا

 ناك ام اعمتجم ةعرقلاب هل عقوام دحاو لكل ' ريصيف اوعرتقي مث ةميقلاب كلذ اولدعي نأ مهلعف ءاكرشلا نيب ةمسقلا

 « ةميقلاب تلدع دق كلذ ريداقم نآل كي رشا راص ىذلا ضوعلاب كلذ نوكيو هنيعب عضوم ىف مضيف اعاشم كاملا ىف هل
 ةيواسنملا قوةحلا ىف امإ ىهو ؛ عزانتلا عطقيف رخآلا هراتخبف انيعم ائيش مهنم دحاو راتخيال نأ ةعرقلا تدافأ امأو

 نين ذؤملاو تاولصلا ىف ةم"ألا نيب اذكو « ةمامإلا ةفص ىف اووتسا اذإ ةفالخلا دقع لوألا نف « كلملا نييعت ىف امإو

 فصلا ىلا قابتسالاو حييوزتلا ىف ءايلوآلاو ةجرد ىف نك اذا تانضاحلاو مييلع ةالصلاو ىنوملا ليسغت ىف براقآلاو

 طيقللا ذخأ ىلع محازتلاو كاملا دنع ىوعدلاب ميدقتلاو قاوسألا دعاقمو ندعملا لقن ىو تاوملا ءامحإ فو لوألا

 قو حاكذلا ءادتبا ىف لوغخدلاو مسقلا ءادتبا ىفو تاجوزلا ضعبب رفسلا فو هوحنو لبسملا نالا ىف لوزنااو

 كلا نييعت وهو اضيأ ىناثلا مسقلا روص نم هريخالا هذهو « ثلثلا مهعسي ملو ممةتعب ىصوأ اذإ ديبملا نيب عارقالا

 نوقاب ذإ : لجو رع هلوقو ) هڵۆق . ةمسقلا ىف ماهسلا ليدعت دنع ءاكرشلا نيب عارقإلا كلملا نيمعت روص نمو

 نم عرش نأ ىلع ءانب ةعرقلاب محلا ةح ىف ةصقلا هذبب جاجتحالا ىلا كلذب راشأ ( ميرم لفكي مهأ مهمالقأ

 ءانثلاو نادحتسالا قاسم هفاسو « هرب رقت انعرش ىف درو اذ امس الو هفلاخ ام انعرش ىف دري مل اذإ امل عرش انلبق

 عفترا ىأ ( ايركز لق لاعو ) هلوقو . هانعب ريرج نبا هلصو ( حلا سابع نبا لاقو ) ف . هنم اذهو هلعاف ىلع

 مآ ىنعملاو ميجا کب هلا ی: لادا نعود هنن قو ءالعو » ىنييمشكلا ةياور ىفو . ءاملا ىلع

 ةيرجلا عم عما مالفأ ترجل ءاملا ىف اهلك اهوقلأو ادق مهنم دحاو لك جرخأف ابلفكي مهيأ مص ةلافك ىلع اوعرتقا

 رهنلا نأ قحس] نب بمءش ىلا دنسب « بلح خيرات » ىف ميدعلا نبا جرخأو . اهذخأف ايركز مق عفتراو لفسأ ىلا

 ماس ) هلوق . لجو زع هللا لوقر ىأ ( هلوقو ) هلق . بلح رووا ربنلا قيوق رهن وه مالقالا هيف اوةلأ ىذلا

 نع ىورو ؛ هنع ةحلط ىبأ نب ىلع نع اص نب ةيواعم قيرط نم ريرج نبا هجرخأ سابع نبا ريسفت وه ( عرقأ

 نبا ريسفت وه ( نيموهسملا نم : نيضحدملا نم ناك-ف ) هلو . حضوأ وهو عراق ىأ < مهاسف ١ هلوق : لاق ىدسلا

 نع ميجن ىبأ نبأ قيرط نمو . « نيعورقملا نم ناكف » ظفلب روكذملا دانسالاب ريرج نبا هجرخأ اضيأ سابع

 انلبق نم عرش نأب لوقلا ىلع فقوتي ةعرقلا تابئإ ىف ةيآلا هذبب جاجتحالاو « نيموهسملا نم ناكف » ظفلب دهام

 . ءاقل] زاوج مبعرش ىف ناك هنآل « ليبقلا اذه نم ةلأسملا هذهو « هفلاذعام انعرش ىف دري مل ام كلذك وهو ءانل عرش

 . اهريغب الو ةعرقب مؤاقلا زوحي الف سفن آلا ةمصع ىن نووتسم ممل انعرش ىف كلذ سيل و « ضعبلا ةمالسل ضعبلا
 موق عراست اذإ بابو ىف هيلع مالكلا مدقتو « باوبأب لبق هلصو ( حلا ب ىنلا ضرع : ةريره نأ ناقد ) هلوق

 ءالعلا مأ ثيدح لوألا : ثيداحأ ةعبرأ اضيأ بايلا ف فنصملا ركذ مث . ةعرب ١ لععلا ىف ةجح وهو « نيفلا ىف

 ءالعلا مأ جرت نم ءىش ةرجحلا ىف ىتأيو « زئانجلا لئاوأ ى هيلع مالكلا مدقت دقو ؛ نومظم نب نامثع ةصق ىف

 ىف همهس هل راط نومظم نب نامثع نا » هيف اهل وق هنم ضرغلاو : ىلاعت هللا ءاش نإ < نوعظم نب ناهثعو ةروكذملا
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 نب ناثع راصف « يلازتإ ىف راصنالا عرتقاف نك اسم ميف نكي مل ةئيدملا اولخد امل نيرجاهلا نأ كلذ ىنعمو ىنكسلا

 وهو «هئاسف نيب عرقأ ارفس دارأ اذإ ب هللا لوسر ناك» ةشئاع ثيدح ىب اعلا . ei لزنف ءالعلا مأ لآل نوعظم

 ةراشالا تقبسو ابجوز ريغل ةأرملا ةبه باب ىف مدقت دقو « مسقلاب قلعتي هيفابو ‹ كفإلا ثيدح لوأ نه فرط
 نأ الإ اردحي مل مث لوالا فصلاو ءادنلا ىف ام سانلا ملعب ول » ةريره ىبأ ثيدح كلاثلا . كانه هحرش لح ىلإ

 ةعرقلا ةيعورش» هنم ضرغلاو : ةالصلا باتتك نم ناذآلا باوبأ ىف احورشم مدقت دقو . اومهتسال هيلع اومهتسي

 مضب ( نهدملا لثم ) هلوق . ديشب نب ناعنلا ثيدح عبارلا . كانه هنايب مدقت دقو عارقإلا انه ماهتسالاب دارملا نال

 نم هب دارملاو « دحاو نهادملاو نهدملاو ةدحوملاو ةلموملاب ىاحلا ىأ نون اهدعب ءال رسكو ةلمبملا نوكسو هلوآ

 رخآ هجو نم ةكرشلا ىف مدقت دقو , انه عقو اذك ( امف عقاولاو ) هلوق . ركدنملا ريفي الو قوقحلا عيضي و یارب
 ىف اہکت رم ىأ عقاولاو نهدملا نال بوصأ وهو « امف عقاولاو هللا دودح ىلع ماقلا لثم » ىعشلا وهو ماع نع
 اذهو ءاسمف عقاولاو هللا دودح ىلع مثاقلا لثم م ةكرشلا ف ليعامسالا دنع عقوو . هلباقم مئافلاو ؛ دحاو لا
 لثم » انه اضيأ ليعامسالا دنع عقوو ٠ كلذ ىف ىارملاو اف عقاولاو ةيصعملا نع ىمانلا وهو ثالثلا قرا لمشي
 نكل طقف نيتقرف ركذ الإ هيف عقي مل هناف بورضملا لثلل قباطملا وهو « اهنع ىهانلاو ىلاعت هللا دودح ىف عقاولا

 بورضملا لثملا ف ثالثلا قرفلا دوجو نايب و ‹ ةدحاو ةقرف ةلزنع اراص عقاولا عم مذلا ىف اكرتشم نهادملا ناك اذإ

 تك اس امإو ‹ مئاقلا وهو e أمإ ممادع نم مث . هللا دودح ىف عقاولا ةلذنم ةنيفسلا قرخ اودارأ نيذلا نأ

 اذإ ) ىلاعت هلوقب دهشتساو اف مئافلا هب دارملا نأ ىلع « امف عقاولا » انه هلوق نيتلا نبا لمحو . نهدملا وهو
 دقو « مئاقلاب عقاولا ةلباقم نم ةكرشلا ى عقو امع لفغ هن اكو « هيفام قخي الو ةمايقلا تماق ىأ ( ةعقاولا تعقو
 . مقتسم وهو « امف نهدملا هللا دودح ىلع مئاقلا لثم د ظفلب شعآلا نع ةيوامم ىبأ قيرط نم ىذمرتلا هاور

 فورمعملاب آلا وه مئاقلا ناف , ناضيقت امهو « نهدملا لثم د انهر « مئاقلا لثم » ةكرشلا ىف لاق : ىنامركسلا لاقو
 كالحلا ةرج ىلإ رظن نهدملا لاق ثيحر « ةاجنلا ةبج ىلا رظن مئاقلا لاق ثرح هن أب باجأ مث « هل كراتلا وه نهدملاو
 ساللل كراتلا وهو نهدملا ركحذ ىلع راصنقالا انه ميةّتسي فيك تاق . نيلاحلا ىلع يقسم هيبشتلا نأ كشالو

 نأ لصاحلاو . مدقتام باوصلا نأ رهظي ىذلاف . كلام امعالكو ىصاعلا وهو دحلا ىف عفاولا ركذ ىلعو فورعملاب
 عقاولاو نهدملا نيب حملا امأو ٠ ةثالثلا عمج ممضمبو مئاقلا_: عفاولا ركذ مهضمب و مئافلاو نهدملا ركذ ةاورلا ضعب
 ةئيفسلا نم ابيصن ىأ امهس منم دحاو لك ذخأف , اهوعرتقا ىأ ( ةنيفس اومهتسا ) هلوق . ميقتسي الف مئافلا نود

 ىف حاعتلا حقي مث« ليدعتلا دعب ةعرقلا عفت امو ؛ كلاب امإو ةراجإلاب امإ مهيب ةكرتشم نوك: نأب ةعرقلاب
 « اعم اهولزن اذإ ابف اهوحأو ةنيفسلا ىف كلذ عقب اماو : نيتلا نبا لاق . مدقت اك عازناا لصفل ةعرقلا عقتف ةبصنألا
 الثم مه ةكولم تناك وا امأ د الثم ةلبسم تناك اذإ امف اذهو : تلق . همضومب قحأ قباسلاف اضعب مهضعب قيس ول امأ
 ( اسأف ذخأف ) هلوق ٠ قلا ةلاح ءاملاب مهملع راملاب ىأ (هب اوذأتف ) هل . ملعأ هنلاو اوعزانت اذإ ةعورشم ةعرقلاف
 ناف ) هلق . اهقرخيل رفحي ىأ فاقلا ضو نونلا نوكسو هلدأ حتفب ( رقني) هلق . ثاؤيو فورعم ةنك اس ةزمهب

 لاق ثيح ةكرشلا ىف ةيضاملا ةياورال ريسفت وه ( مهسفنأ اوجنو هرمنأ ) رفحلا نم هوعنم ىأ ( هيدي لع اوذخأ
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 ؛ هيلع تميقأو ابماقأ نمل ةاجنلا اهب لصع دودحلا ةماقإ اذكمو « نذوخألاو نذخألا نم لكى أ ءاوحجنو اوج ,

 « ةصاخلا بنذب ةماعلا بيذعت ثيدحلا اذه ىف : هريغو بلبملا لاق . اهب اضرلاب تكاسلاو ةمصعملاب ىصاعلا كله الإو

 نم عفري وأ هب عقو نم بوذذ نم رفكي هناف هقحتسيال نم ىلع ايندلا ىف عقو اذإ روكذملا بيذمتلا نال رظن هيفو

 ىلع ريصأا بوجوو « لثملا برضب كح ا ملاعلا نييبتو « فورعملاب سالا كرتب ةبوقعلا قاقحتسا هيفو . هتجرد
 ‹ هب رضيام واهلا بحاص ىلع ثدحي نأ لفسلا بحاصل سيل هنأو < اررض دش وهام عوقو ىشخ اذإ راج لا ىذأ

 توافتملا راقملا ةمسق زاوج هيفو . ررضلا نم هعنم ولعلا بحاصل نأو « هحالصإ همزل اررض هيلع ثدحأ نإ هنأو

 « ءالملا مأ ثيدح ىلع امدقم خسنلا ضعب ىف اذه نامنلا ثيدح عقو : ( هيبنت ) . لفسو ولع هيف ناكنإو ةعرقلاب
 هتدروأ اك ةفئاطو رذ ىلأ ةباور ىفو

 نيعبسو ةتس ىلع ةعوفرملا ثرداحالا نم كلذ ريغو ةءرقلا نم هب لصنا امو تاداهشلا باتك لمتشا : ( ةماعغ)

 صلاخلاو اثيدح نوعبرأو ةيئام ىضم امفو هيف اهم رركملا « ةلوصوم ةيقبلاو اثيدح رشع دحأ ابنم قلعملا « اثيدح

 « ىحولاب نوذخؤي سانلا ناك» ريع دش ىهو ثيداحأ ةسمخ ىوس ابحي رخت ىلع لسم هقفاو ٠ نورشعو ةينام

 ىف ةريره ىبأ ثيدحو « لسرم وهو هيف دس نب مساقلا ثيدحو « كفالا ةصق ىف ديبزلا نب هللا دبع ثيدحو
 ةباحصلا نع راثآلا نم هيفو . باتكلا لهأ نع ذخأي نم ىلع راكنإلا ىف سابع نبا ثيدحو : نيهلا ىف ماهتسالا

 معأ ىلاعتو هل احبس تاو . ارثأ نوعبسو ةئالث نيعباتلاو
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 سانلا نيب حرالصإ وأ ٍفورعم وأ ةقادصب مآ نم الإ ماو نیر ريثك ىف ريخال )
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 ةخسف ىفو . «باب د مريفلو . تقولا ىبأو ىليصالاو ىنسنلل اذك ( حلصلا بانك. ميحرلا نحرلا هللا سب ) هلوق

 حالصالا ىف ءاجام » هلوق ىلع رصنقاو « رذ ىبأ ةياور ىف هلك اذه فذحو « ءاجام باب . حلصلا باوبأ » ىناغصلا
 نيب حلصلاو « رفاكلا عم مما حلص : ماسقأ جلصلاو . « اودسافت اذا د ىنمشكلا ىرع دازو « سانلا نيب
 ىلع وفعلاكحارجلا ف حلصلاو , نيجوزلاك نيبضاغتملا نيب حلصلاو « ةلداعلاو ةيغابلا ةئفلا نيب حلصلاو « نيجوزلا

 ىه ريغآلا اذهو ؛ عراوشلاك تاكرتشملا ىف وأ كالمالا ىف امإ ةحازملا تعقو اذإ ةموصخلا عطقل حلصلاو « لام

 ريثك ىف ريخال )ل لجو رع هللا لوقو ) هلق . اهرثكأل انه مجرتف فنصملا امأو , عورفلا بامحأ هيف ملكتي ىنلا
 لمتحيو « ريخلا كلذ ىف ناف حلا نم ىوجب الإ ريدقنلا ( ةيآلا رخآ ىلإ ( فورعم وا ةفدصإ مآ نم الا مما وج نم

 هلوق . حالصالا لضف ىف رهاظ وهو « ريخلا هاون ىف ناف لا ةقدصب مآ نم نكل ىأ امطقنم ءانئتسالا نوكي نأ

 ىلإ ب هب اهذ ىف دعس نب لمس ثيدح امهدحأ : نيثيدح فنصملا دروأ مث . ةجرتلا ةينقب زخآ ىلا ( مامإلا جورخو )

 ام فاش . هل مجرت امف رهاظ وهو « ةمامإلا باتك ىف فوتسم هحرش مدقت دقو ‹ فوع نب ورمع ىنب نيب حالصالا

 ةخسأ ىف عقوو . نويرصب هلك دانسالاو « ىميتلا ناياس نبا ره ( رمتعم انئدح ) هلوق . ىنملا ف سنأ ثيدح
 سلي نأ لبق ددسم ثيدح نم هتبختنا ام اذه فنصملا وهو هللا ديعوبأ لاق : هصنام ثيدحلا رخآ ىف ىنامصلا
 هلعأو ‹ ىميثلا نايلسل سنأ ثيدحتي حيرصت هيف سيل تاياورلا عيمج ىف اذك ( لاق اسنأ نار هلوق . كدحيو

 نب سنأ نع هغلب هنأ هب أ نع رمتعم نع ىدقملا ةباور ىلع دمتعاو « سنأ نم هعمسي مل ناملس نأب ىليعامسالا

 ىجدزخلا لولس نبا ىأ (”ىبأ نب هتل دبع تیتآ ولر هلوق . لئاقلا مسا ىلع ففأ مل ( ےب ىنلل ليق ) هلوق . كلام

 ىهو « خابس تاذ ىأ ةمجعم اهدعب ةدحوملا رسكحو ةلمهملا حتفب ( ةخبس ضرأ ىو ) هلوق . قافنلاب دؤهشملا
 ”ىبأ نب هللا دبع لوقل ةئطوتلل كلذ ركذو « كاذ ذإ لب اهب سم ىتلا ضرأللا ةفص كل: تناكو « تبنتال ىلا ضرألا
 دبع هنأ حارشلا ضعب معزو ؛ اضيأ هما ىلع فقأ مل ( حلا مہنم راصنالا نم لجر لاقف ) هلوق . رابغلاب ىذأت ذا

 تدجوف كلذ تعبقتف كلذ ىف هدنتسم ركذي ملو ىطايمدلا كلذ ىلإ قباسلا نأ بطقلا طخ تيأرو « ةحاور نب هللا
 نيبو ةحاور نب هللا دبع نيب تمقو هنأ هيفو ؛ سنأ ةصق وحنب نارمع لآ ريسفت ىف ىتألا ديز نب ةماسأ ثيدح
 نكل ؛ كلذ لمتحا ةدحتم ةصقلا تناك ناف , انه ركذ ىذلاب قتامتيام ريغ ىف انك ٠ ةعجارم بأ نب هللا دبع

 قو . ىبأ نب هللا دبعب رف ةدابع نب دعس ةدايع دارأ يلب هنأ ةماسأ ثيدح ىف نآل . ةرياغملا ف رهاظ اهقايس
 قفتاف ةدايعلا هبجو ىلع ثعابلا نأب امهداحتا لمتحيو . ىبأ نب هللا دبع نايت ىلإ ىعد مب هنأ اذه سنأ ثيدح
 سلجملا تيشغ املف » ةماسأ ثيدح ىف نأ امهداحتا ىلع لديو « هاتأف هتيتأ ول ذئنيح هل ليقف ىلأ نب هللا دبعب هرومم
 فقأ مل ( هموق نم لجر ) ىبأ نبا ىأ ( هللا دبعل بضغف ) هلوق . « هئادرب هفنأ یبآ نب هللا دبع رمش ةبادلا ةجاح

 برض) هلق . همتشف ىنيسشكلا ةياور فو « رحآلا امہنم دحاو لک متش ىأ رثكالل اذك (اتشف) هلق . هما ىلع

 عقوو . بوصأ لوألاو « لادلاو ةلمهملاب « ديدحلاب د قيمشكلا ةياور ىفو « ءارلاو مبجلاب رثكالل اذك( ديرجلاب

 هنيب , كلام نإ سنأ وه كلذ لئاقلا ( انغلبف ) هلوق . <« اوتكس ىتح مهضفخم وهي ىنلا لذي لف ٠ ةماسأ ثيدح ىف

 لع فقأ ملو « مہف تلد اهنأ تئيناف : سنآ لاق د هرخآ ىف لاقف ىدقملا قيرط نم ةروكذملا هتیاور ىف ليعامسالا
 نع نوفمي هبامصأو لأي ىنلا ناكو » هرسسخآىف لب ةماسأ ثيدح ىف كلذ عقي ملو ‹ كلذب اسنأ أبنأ ىذلا مما
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 لوز لاطب نبا لكشتسا دقو . ثيدحلا رخآ ىلإ « ىذآلا ىلع نوريصيو « هللا مرآ اک باتكلا لهأو نيكرشملا

 عم ناک نم نيب تعقو ةمصاخلا نآل , ةصقلا هذه ىف ( اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط ناو إل هلوق ىهو ةروكذملا ةيألا

 نم ناتفئاط ) مہف لز فيكف ارافكح كاذ ذ] اوناكو « ىبأ نب هللا دبع باڪعأ نيبو هباڪعأ نم چ ىنلا

 : تلق . نوكرشملاو نويلسملا بتساف ةماسأ ةياور ىف ناف « ةدحتم ةماسأو سنأ ةصق تناك نإ امس الو ( نينمؤملا

 لبق ناك كلذ نأ ىف حرص ةماسأ ثيدح نأ ىهو ىرخأ ةبج نم الاكشا اهيف نأ عم « بيلغتلا ىلع لمح نأ نكمب
 .ىجب تقو ًادج رخأتم اهلوزنو تارجحلا ىف ةروك ذم ا ةيآلاو . هباححأو ىبأ نب هللا دبع لسي نأ لبقو ردب ةعقو
 ثيدح ىف ىلا ةصقلا : ( هيبنت ) . لاكشالا عفدنيف امم دق تلزن حالصالا ةيآ نوكت نأ لمت هذكل « دوفولا

 سوألا نم مو فوع نب ورمع ىنب ىف لس ةصق نآل . هلبق ىذلا دعس نب لمس ثيدح ىف ىلا ةصقلل ةرياغم سنأ

  ةيل املاب مط زانم تناكو جرزخلا نم مهو ةدابع نب دعسو ىبأ نب هللا دبع طهر ىف سنأ ةصقو  ءابقب مه زانم تناكو
 ب ىنلا ناکام نابي ثيدحلا فو . لعأ هاو لهس ثيدح ىف فوع نب ورمع ین نيب ةمصاخلا بيس ىلع فقأ ملو

 راما بوكر نأ هيفو « كلذ ىلع بولقلا فيل أتو هللا ىلإ .اعدلاو هللا ىف ىذآلا ىلع ريصلاو مح لاو حفصلا نم هيلع
 نأو « ةديدشلا ةبحلاو هعم بدآلاو مب هللا لوسر ميظعت نم هيلع ةباحصلا ناكام هيفو . رابكلا ىلع هيف صقنال
 قلطأ ىباحصلا نآل حدملا ىف ةغاابملا زاوج هيفو . مزجلا ال هيلع ضرعلا ةروصب هدروب ءىئب ريبكلا ىلع ريش. ىذلا

 كلذ ىلع ب ىنلا هرقأو ىبأ نب هللا دبع حيد نم بيطأ املا عير نأ
 سانلا "نيب حاس ىذلا بذاكلا سيل اپ - ۴

 ديم "نأ باهش نبا نع مياص نع دم نب ھارا انثادح ولا دبع نب نزعلا دبع اشو - ۲
 سيل » لوقب برب هللا لوسر 'تءمس اأ ةتربخأ ةبفح تنب موثلك مأ همأ نأ هربخأ ناحرلا دبع با 8-5 7 5 هے . o . د 1 ور

 ت مسد 2_3 2 4 5 .

 «باذكلا» ظفلب ثيدحلا قاسو « بذاكلا » ظفلب مجرت ( سانلا نيب حلصي ىذلا بذاكلا سيل باب ) هلوق

 نيب حاصي نم سيل : لوقي نأ قايسلا قح ناكو « سم دنع وهو باهش نبا نع رمعم ظفل هب مجرت ىذلا ظفللاو
 « نويندم هلك دانسالاو « ناسيك نبا وه ( اص نع) هلق . غئاس وهو بلقلا قيرط ىلع درو هك « ابذاك سانلا

 رسكو هلوأ حتفب ( ىمشيف ) هلوق . ةيومألا طيعم ىبأ نبا ىأ ةبقع تنب موئاكمأو , قسن ىف نيعب اتلا نم ةئالث هيفو
 داسفإلا هجو ىلع هتذلب اذاف ‹ ريخلا بلطو حالصإلا هجو ىلع هتغلب اذإ هيم أ ثيدحلا تيم لوقت « غلبي ىأ مبلل

 ىمني ناک ولو : لات , ديدشتلاب هتيم الإ لاقيال هنأ ىبرحلا ىعداو , روبجلا هلا اذك ديدشتلاب هت تلق ةميمنلاو

 حضاو وهو « لاقب بصتني اک ىمنيب بصتتا « ًاریخ م نأب ريئالا نبا هبقعتو « عفرلاب ريخ لوقي نأ مزلل فيفختلاب
 نع لوقرق نبا ىحو < هلوأ مطب یمن « ًاطوملا » ةياور ىف عقوو . ىبرحلا ىلع هلثم ءافخ نم برغتسي دج
 تيبنأ : لوقت لصوي عم ىلع هج رخ نكميو « فيحصت وهو : لاق ميلا لدب ءام ابو هلوأ مضي غابدلا نبا ةياور

 ريخلا نم هبلعامي ريخي ةئأ انه دارملا : ءاملعلا لاق ؛ ىوارلا نم كش وه (اريخ لوقي وأ) هلوق ٠ هتلصوأ اذإ اذ هيلا
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 « تک اس اذهو « هب وهام فالخ ىلع ءیثلاب رابخإلا بذكلا نآل ابذك كلذ نوكي الو رشلا نم هيلع امع تكسو
 ملم هداز امو « تكاس اذه نال هيلا دصقلا بذكلا ىف طرتشي : لاق نمل هيف ةجح الو . لوق تكاسل بسني الو
 بذكهنإ سانلا لوقب اع ءىث ف صخر هعمسأ ملو د هرخآ ىف هيب أ نع دعس نب ميهاربإ نإ بوقعي ةياور نم یاسنلاو
 ةدايزلا هذه اضيأ ىتاسنلا دروأو «سانلا نيب حالصالاو هنأ مال لجرلا ثيدحو برحلا ىهو « اهركذف « ثالث ف الإ
 ىرهزلا نع سن وب قب رط نم هتياور ىف لسم كلذ نيب « ةجردم ةدايزلا هذهو ‹ باهش نبا نع ىديبزلا قيرط نم

 ىرهزلا ىف تيثأ سنوي : لاقو سنوي ةياور نم ةدرفم ىئاسنلا اهجرخأ !ذكو . ىرهزلا لاقو : لاق ثيدحلا ركذف
 باهولا دبع قيرط نم «ةرسيم ىبأ نبا دئاوف » ىف هانيورو « اهجادداب هريغو نوراه نب ىموم مزجو « هريغ نم
 زاوج ىلإ ةفئاط تيهذ : ىرطلا لاق « ديدش مو وهو ةدايزلا ىلع ارصتقم هدنسب هقاسف باهش نبا نع عيفر نبا

 « ةرضم هيف امف وه اما مومذملا بذكلا : اولاقو « لاثملاك ةروكذملا ثالثلا نإ : اولاقو حالصإلا دصقا بذكلا
 ةيروتلا ىلع انه دارملا بذكلا اولمحو اقلطم ءىش ىف بذكلا زوحي ال : نورخآ لاقو . ةحلصم هيف سيل ام وأ
 ءىش ةيطعب هتأرما دعيو . نيدلسلل رفغا مهللا هلوق ديدي وهو ‹ سمأ كل توعد : ملاظلل لوةي سك ضيرعتلاو

 بلهملا مزج ىتاثلابو « هريغو ىباطخلا مزج لوألابو : تلق . ةوق هسفن نم رهظي نأو . كلذ هللا ردق نإ ديديو
 اوقفتاو . ىلاعت هلا ءاش نإ اذهل ديم داوجلا رخاوأ ىف« برملا ف بذكلا باب »ىف ىت ايسو . امهريغو ىلبصالاو
 ءا وأ هل سيا ام ذخأ وأ اهلع وأ هيلع اةح طقديال امف وه امتإ لجرلاو ةأرملا قح ىف بذكلاب دارملا نأ ىلع
 وهو لجر لت ملاظ دصق ول اك « رارطضالا دنع بذكلا زاوج ىلع اوقفتاو . نيمأتلا ريغ ىف برحلا ىف اذكو
 معا هللاو . مآ الو كلذ ىلع فاحيو هدنع هن وک قني نأ هلف هدنع فتخ

 لص انب اوبهذا : هباحسأل مامإلا لوق اپ - ؟
 .َ 7 7 4 1 2 ع -ى 30 ١

 یو رثلا دم نب قاحسإو سؤالا هللا دبع نب زيزعلا دبع ان دح للا دبع نب دع اسم ب ۴۳

 ص 4 ر “ا ل لاا 3 ا 07 هج يي ر 8 55
 اومارت يد اولا ءا لهأ نا > هنع للا یهر لمس نب لبس نع مزاد یا نع رراعج ن رر ان لح + الاف

 « مهتيب حصن انب اوبهذا : لاقق كلذب إب هللا لوسر َريخأف « ةراجحلاب

 لئاوأ ىف ىضاملا دعس نب لوس ثيدح نم افرط هيف ركذ ( حلص انب اوبهذا هب اعل مامالا لوق باب ) هلوق
 ىف عقوو ‹ رثكألا اذك « هلا دبع نب دمج انثدح  دانسالا لوأ ىف هلوقو « هل مجرت ايف رهاظ وهو « حلصلا باك
 زيزعلا ديعو . قمس]و زيزعلا دبع نع ىراخبلا نع امهدنع ثيدحلا راصف هطاقسأب قاجرجلا دحأ ىبأو نسنلا ةياور
 كلذكو « ةطساوب اذه هنع ىورو « هلبق بابلا ف ىذلا ثيدحلا هنع جرخأ ىذلا وهو ىراخبلا خاشم نم ىسيوألا
 هلك دانسالاو ‹ ريثك ىبأ نبا وه امهخيش رفمج نب دمو ‹ ةطساو ريغبو ةطساوب هنع ثدح ىورفلا دمج نب قح]
 هيسن ؛ لهذلا سراف نب كلا نب هللا دبع نب ىحي نب دمج هنأب م اجلا مزج روك ذملا هللا دبع نب دعامو . نويئدم

 لآ لاو . دج ىلا



 ثيدحلا ۳4 - 14۷ ١
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 ( ريخ حلصلاو « ًاحلص امهنيب احلاصي نأ )ل[ ءاسنلا ۱۲۸ ] ىلاعت ونا لوق باپ - ع
 اع هلا يضر ةشلاع نغ هيبأ نع ةورغ نب ماشه نع نا 0 ر "تق اشو

o 0مص 7 و. 0 @ .٠ و. 2  

 وأ ارك هب الام هتآرما رنه یر لج لا وه » تلاق ( اضارءإ وأ ازوشن ملعب نم تفاخ ةأرما رنإو

 « ايضارت اذإ سأب الو : تلاق . تشر ام ىل'ميقأو «ىنكسءأ : لوققف « اما رف ٌديريف هريغ

 ( ريخ حلصلاو احاص امبنإب احلامي نأ : لجو زع هللا لوق باب ) هلق
 « ةيألا ريسفت ىف ةقئاع ثيدح هيف دروأ

 لافت أ ءاغ نأ ءاسنلا ةروس ني قدرك قاس

 دودٴرم "حلصلاف روج رحاص ىلع اا اذإ ساپ -08

 3 د د 21 ء a ۰° 5ك 2 1
 ىلا نع هللا دبع نب للا دمع نع یره زا انئدح بذ یا نبا ان دح مدد اشو — ۹1, 9

 . لا باتكب انني ٍضْقا ولا لوسراي :لاقف الولارعأ ءاج د الاق امهنع هللا ىضر یل ا دلاخ ن رلیزو 3 رر

 « هتأرماب ین رف اذه ىلع ًاقيسع ناک ی با نا : ىبارعألا لاقف . للا باتكب اندی ضا « قدص : لاقف همصخ اقف

 ىلع اعإ . 0 للا لهأ ل 2 ةديلوو قلا نم ةا ”هنم ىنبا تيدفف مجرا كنب ىلع : یل اولاقف

 ‹كيلع * د رف مرتديا > ا باک كتيب نيضقأل : 2 يلا لاق . ٥ اع بيرغُت ةئام 8 ”كنبا

 سا اهملع ادو . امم راف اذ أ ر لغ لج نمل اي تأ او ماع بیرغ و ةئام E كنبا ىلعو

 ۰ « امج
AY.ابمع هل ىر هش نٿ د ن 1 م ١ نع ةيبأ نعل ۽ نب ماریا انثدح توق اشم <  

 © در ومف هيف سلام اذه انر رمأ ىف ثدحأ نت » إب رشا ”لوسر لاق : تلاق

 .ميهاربا دعس نع نوع ىلأ 0 رلحاولا د رخل رفج نب رشا * دبع هاور

 نوكيو حمص نوني نأو ةفاضإلا روج حلص ىف زوج ( دودرم حلصلاف روج حلص ىلع اوحلطصا اذإ باب ) هلق
 دودحلا باتك ىف فوتسم اهحرش ىأيسو ‹ فيسعلا ةصق ىف دلاخ نب ديزو ةريره يأ كثيدح هيف ركذ. هل ةفص روج 00

 ىلع بجو ادع حلصلا ىنعم ىف هنال « كيلع در منذلاو ةديلولا ٠» ثيدحلا ىف هلوق انه هنم ضرغلاو . ىلاعت هللا ءاش نا

 «بوسنم ريغ راک الل اذك ( بوقعي انئدح ) هلق ٠ اروج ناک عرشلا ىف زوال كلذ ناك ا و « دحلا نم فيسعلا
 لاق « اراب دوش نم لضف باب ١» ىف ىزاغملا ىف اذه ريظأ عقوو < « دم نب بوقعب » هلوقب نكسلا نبا درفناو

 <« دوم نب بوقعي 00 نكسلا نبا دنع عقوف «© دعس ب ھارپا اند بوقع اند 3 ىراخيلا

 ىأ مهاربا نب بوقع» ١ یزاغملا ىف هتياور ىف رذ وبأ لاق نکل « بونم ريغ سک الا دنعو « ىرهزلا ىأ

 قرن وبأ هبسنف « انثد> ةيلع نب ليعامسأ نع ميهأربأ نب بوقعي نع » ةرامطلا ف ىراخبلا ىور دقو « ق دودلا

 وأ مزجو « نكسلا نبا ةياور ىف اک د نبا وه انه روكذملا بوعي نأب رک املا مزجو « قرودلا » لاقف هتاوډ



 حلصلا باتيك - ه۳ ۲

 “دی نب بوقمي نأب ىناقربلا كلذ درو ‹ بساكن ب ديمح نب بوقعي هنأب نورخآو لابملاو هدنم نباو کاملا دحأ .
 تام هناف هقلي مل ىراغباا نأب هيلع درو « دعس نب ميهاربأ نب بوقعي هنأ دوعسم وبأ زوجو ؛ هطرش نم سیا
 ال المح قرودلا هنأ ىدنع حجرت ىذلاو ‹ ديعب وهو ةطساولا طوةس زاوحب هنع ىتاقربلا باجأو ؛ لحرب نأ لبق

 قبس ام ءانغتسا اهلمهف رخآ ناكم ىف اهركذ اذإ الإ یوارلا ةيسن لمہال ىراخبلا ةداع هذهو « هديقام ىلع هقلطأ

 جرخأ ىراغبلا نأب « جرختسملا » ىف معن 5 مزج اذكو « قرودلا هنأب قدصلا ىلع 5 مزج دقو ٠ لعأ هاو

 « فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نب دعس وه (هيبأ نع) هلق . ميهاربا نب بوقعي نع حلصلا ف ىذلا ثيدحلا اذه
 قيرط نم لييعامسالا ةياور ىف ( مساقلا نع ) هلو . «ىبأ انثدح د هتياور ىف لاقو لسم ىف كلذك ابوسذم عقوو
 «هلام ىف ةرثأ ابف اياصوب ىصوأ لبج ىبأ لآ نم الجر نأ هببأ نع دعس نب ميهاربا نع ىطساولا دلاخ نب دمع
 ةباود ىف ةروكذملا ةرثثآلا نايب ىتأيسو . هركذف «ةشئاع تعم » مساقلا لاقف هريشتسأ دمع نب مساقلا ىلا تبهذف

 ةمجعملا نوكسو مملا حتفب ( ىرخلا رفعج نب هللا دبع ءاور ) هلوق . دابجلا دبع نب ءالمث نع ةقلعملا ىرخنا

 لسم اماضو عنه هتياورو « ةمرخع نب روسملا نب نحرلا دبع نبا وه رفع « ةمرخم نب روسملا ىلإ ةبسن ءارلا حتفو
 تلأس د هاربا نب دعس نع هنع اهالك < داجعلا لاعفأ قلخ باتك , ىف ىراخيااو ىدقملا صاع ىبأ قيرط نم

 نآملا ركذف « دحاو نكسم ىف هلك كلذ عممي : لاق اهنم نكسم لك ثلثب ىصوأف نك اسم هل لجر نع دمع نب مساقلا

 هلوق ٠ عضوملا اذه ىوس ىراخبلا ىف رفعج نب هلا دبع سياو « در وهف انما هيلع سيل المع لمع نم » ظفلب
 هيلع سيل !ىمأ لعف نم » ظفلب هنع دمع نب زيزعلا دبع قيرط نم ىنطةرادلا هلصو ( نوع ىبأ نب دحاولا دبعو )
 ىبال ةنسلا باتكح د ىف هانيور دقو ؛ عضوملا اذه ىوس ىراخبلا ىف اضيأ دحاولا دبعل سيلو « در وهف انممأ

 نب لضفلا ناك لاق ميهاربإ نب دعس نع ه لاق ةصق هيفو دحاولا دبع نع قحسإ نب دم قيرط نم « دماح نب نيسحلا

 « ءاضقلا ىلع ذثموب انأو « ابف طلخو اثاريم امضعإ و ةقدص اهضعب لعل ‹ ةيصوب ىصوأ به ىبأ نب ةبتع نب سايملا

 كلذ رئاس درو « ةيصو كلثلا هلام نم زجأ : لاقف هنل أسف دمع نب مساقلا بنجي تيلصف « اهيف ىضطفأ فيك ت يرد اف
 ليعامسالا ةياور ىف هلوق نأ ىلع ةلالد ةياورلا هذه فو . دعس نب ميعاربا ظفلب هركذف « ىنتثدح ةشئاع ناف « اثاري
 ىف هاك كلذ عمحب » سم ةياور ىف هلوق نأ عو« بل ىبأ لآ نم وه امو ٠ مو « لبج ىبأ لآ نم » ةمدقتملا

 مالك هنأب هتياور ىف ةناوع وبأ حرص نك « دم نب مساقلا مالك نم وه سيلو ةيصولا ةيقب وه « دحاو نكسم
 نأب مسافلا مازلإ امأو « اةافتا زئاج ساب ىصوأ نكسم لك ثلثب ىصوأ ىذلاف , ادج لكشم وهو « دمت نب مساقلا

 نوك-: نأ لمتحم نكل « ضعب نم ةميق ىلغأ نك املا ضعب نوكي نأ لايتحال رظن هيفف دحاو نكسم ىف عمجج
 ىلع دئاز ءىش ةيصولا ىف ناكهلعل و « ةئالثلا نم دحاو نكسمم ةيصولا عقت نأ ىلوألا نوكيف ةيواستم نك اسملا كلت

 لسم حراش ىطرقلا لكشتسا دقو . لعأ هللاو دماح نب نيسحلا ىبأ ةياور هيلا تراشأ اک اهراكنإ بجوي كلذ

 « هقح نييمتو ةمسقلا مل ىصوملا وأ ‹ ةيدفلا نيقيرفلا دحأ دارأ اذإ ام ىلع للاب هنع باجأو « هتلكشتسا ام
 ىصوملا بيصن عمجيو ليدعتلا ةميق نكاسملا م “وقت ذئنيخ « ةمسقلا ف ضعب ىلإ اهضعب مضي ثيحب نكاسملا تناكو

 ةدعاقو مالسالا لوصأ نم دودعم ثيدحلا اذهو . لعآ هللاو كلذ ادع ايف ةئرولا بيصن قبيو دحاو عضوم ىف مل

 كثيدحلا اذه : ىوونلا لاق . هيلا تفتلي الف لوصأ نم لصأ هل دهشي الام نددلا ىف عرتخا نم : هانعم ناف ءهدعإوق نم
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 ”كيدحلا اذه : قرطلا لاقو . كلذك هب لالدتسالا ةعاشإو تاركنملا لاطب] ىف هلامتساو هظفحت ىنتعب نأ ىغبني ام
 « هيفن وأ كلا تايثإ امإ ليلدلاب بولطملاو « نيتمدقم نم بكري ليلدلا نال « عرشلا ةلدأ فص ىمسي نأ حلصي

 نأ لثم « كمل فان ليلد لك ىف ةيلك ةمدقم هقوطنم نل « هيفن و ىعرش كح لك تابثإ ىف یریکة مدقم ثيدحلا اذهو
 . دودرم لمعلا اذهف ‹ دود رم وهف كلذك ناک ام لکو ؛ عرشلا مآ نم سيل اذه : سحن ءامع ءوضولا ىف لاق

 وهف عرشلا رمأ هيلع المع لمع نم نأ هموبفمو . ىلوآلا ىف عازألا عقي اماو : ثيدحلا اذ ةثباث ةيناثلا ةمدقملاف

 ةمدتااف . حيحص وهف عرشلا رمأ هيلع ناكام لكو « عرشلا رمأ هيلع اذه : ةينلاب ءوضولا ىف لاقي نأ لثم « حيحص

 مكح لك تابئإ ىف ىلوأ ةمدقم نوكي ثيدح دجوي نأ قفتا ولف « عازنلا امف ىلوالاو ثيدحلا اذهب ةتباث ةيناثلا

 عرشلا ةلدأ فصن بابلا ثيدح اذإف  دجوبال ىناثلا اذه نكل ٠ , عرشلا ةلدأ عيمجي ناثيدحلا لقتسال هيفنو ىعرش

 ‹ خوسفمو خسنو قولخمو قا لثم < « لوءفملا مسا ىلع ردصملا قالطا نم دردرم هانعم ءدر» هلوقو . لعأ هللاو

 نم » هلوق وهو لوألا ظفللا ن نم معأ < ا ا لاق هنأكو

 ىلا نأو تاثدحلا در هيفو < اماع ةبترملا ايتنا رع دوجو مدعو ةيباملا دوقملا عسمج لاطبا ىف هب جتحيف « ثدحأ

 ىف ام ريغي ال احم ا نأ هنم دافتسيو « اهدر بجيف نيدلا رمأ نم تسيل اهلك تايهملا نأ , داسفلا ىطخقا

 هيلع ذوخأملاو « ضقتنم دسافلا حلصلا نأ هيفو « نيدلا رمأ هب دارملاو « انرمأ هيلع سيل » هلوقل رمآلا نطاب

 درلا قحتسم

 « رنالف ب نالف نالف “نب ”نالف صام اذه » بڪ نیک اپ - ٦

 ۰ هبسأ وأ ايق ىلا هينيإ ناو

 بزاع نب ءارتلا تعم لاق ق واحس انا نم ينك اندر دش اقدح راغب ن : , دم اشم ب ۸

 متی هيلع ل ناور اط نأ ىلع ”بتكة يبيدحلا لهأ هلي ا 0 اص ا : لاق امهنع“ هللا ىضر

 "كلل: اقن ًالوسر ت نكول « ولا لوسر "دمحم تک ال : نوکر شلل لاقف « شا لوسر "دمت » بقکف ٠ ًاباتك

 عر 'نأ ىلع مهحلاصو « هديب هبي هلا لوز ءاحف « ماعأ ىذلاب انأ ام : : "لع لاقف ٠ هارب لل لاق
 « هيف امب "بارقلا : لاقف ؟ حالسلا نابلجام : هولأف ٠ حالسلا ناب الا اهواخدي الو « مايأ ثالث باحصسأو وه و لدو
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 لاق هنع هلا ضر ءاربلا نع قاحسإ ىبأ نع ليئارسإ نع 'ىموم نب هللا هديب (نشو - ۹
 اهب ريقي نأ ىلع مئاضاق ىتح « ةكم "لدي وعذب نأ دم لك يأت « ةدثالا ىذ ىف کی ؛ىنلا رمتعا » 2 2 م تے م١ ا 3

 ن رس ۰ 49 6 الل وسر اي ید : اوبا باح )ا اوبن ماب ر ولف اہم رقت ال : اولاقف « عتبي للا لوسر دمت هيلع 'ىذاقام اذه : اوبك باتكسلا اوبتك الف . مابأ ثالث

 لاق مل « هلا دبع نب دمحم انأو « وللا كلوسر انآ : لاق . هللا دبع دمع تنأ نکل « كانعتمام ملا لوسر كنا

 اذه : تكف باتكلا اطا هلا لوسر ذخأف « ادبأ كوعأ ال هلو ال : لاق « للا لوسر » حما : لل



 حلصلا باتك ه۴ م.

 نأ دارأ نإ حاب اباه نم حرم al SS هللا دبع نإ دمع هياع ىئاق ام

 "لف :اولاقف اياعاوتأ ا ”لجألا قاومت 50 أ مب “أ اا رباحصأ أ نم ادحأ م عنج ال نأو « ا

 yT ماين هوَ نبا مهةيتف ءب يلا ج 2 لّجألا ىفم دق انع جرخا كبحاصل

 ا ىهو أهم ٌقءأانأ : لع لاقف . “ رفەجو یزو ىلع اف معتخأ . اهماجحا كلع ةنبا كنود : طاف لاقو اهدي

 رريلدل لاقو « ألا قلن لالا : لاقو اهتلال كو ینا امب یضقف ۔ی خأ ةنبا : دز لاقو . ىتحت اهلاخو ىع

 الرو انوا تنأ : ديزا لاقو . ىتاخو یل تهبشا رفعجل لاقو . كنم انأو ىنم نا

 ىأ ( هبسن وأ هتليبق لإ هبسني مل نو « نالف نبا نالف نالف نبا نالف ملاص ام اذه : بتكي فيك باب ) هلوق
 بسنلاو دجلا ركذ مزلي الو روبشملا مسالاب ةقينولا ىف قتكمف هيف سبللا نمؤي فس كلذ نودي اروبشم ناک اذإ

 ‹ سبللا ىشخي ثيح ومف < « هبسلو هدجو هيبأ مساو همسا قءاثولا یف بتك : ءاهةفلا لوق امأو . كلذ وحن و دابلاو

 افطع رجلاب ليقف « هبسنو » هلوق ىهو ةظفللا هذه طبض ىف فلتخاو . بابحتسالا ىلع وبف سبللا نمؤي ثمل الإو

 وأ هبسن ءاوس ىأ « قنملا ىلع فوطعم ضام لعف بصنا اب ليقو « ةبسنلاو ةليبقلا نيب ددرتلاف اذه ىلعو هتلمبق ىلع

 قيس ( ىلع بتك ةيبيدحلا لهآ لي هللا لوسر حلاص اه ) هلق . ى اغصلا مزج هبو « ىلوأ لوآلاو « هبسني م
 نبا نع ليئارس] قيرط نم انه فنصملا ركذ دقو ؛ الوطم كلذ ببس نايب ةمرخم نب روسملا ثيدح نم طورشلا ىف

 . ىلاعت هتلا ءاش نإ ىزافملا نم « ءاضقلا ةرمع باب » ىف هحرش ىقأيو « ةبعش قيرط نم اقايس مثأ ثيدحلا اذه قاححإ
 دم » هلوق ىلع بتاكلا راصتقا انه هنم ضرغلاو « ةباتكلا عمي هترشابم ىف فالخلا نايب كانه ركذنو

 هلك كلذو ‹ ةدايز ريعب هللا ديع نب لم ىلع رصتقاو ل هرقأو « دججالو بأ لإ هيسنب مو « هللا لوسر

 سابتلالا سال

 نايف ىلأ نع هيف . ”نيكرشأل مم حاصلا صا - ۷
 رفصألا ىنب نيبو Ci ةنده ”نوكنت من » ےک ینا نع كلام نب فوعلاقو

 لَو ئىبلا_نع رولو ءدامسأو ,« لّدنِج ىبأ موي انميأر دقل » فيت نب لمس هيفو

 ر 5 ا 0 ع ل يل 2 ١

 ىضر بزاع نب ءارتلا_ نع قاحسإ ىبأ نع ديعس نب نايفس انث دح : دوعس» نب ىموم لاقو 9 ۰

 هدر نک ام نأ ىلع : ءايشأ ةثالث ىلع ةي دملا موي نیکر لا تنال ل ئبلا حلاص » لاق امنع هلل

 "الإ احدي الو « مرايأ 2 مقيد لبق نم E نأ ىلعو . .هوُذرن ل ”نيءلسملا نم مكنأ نمو « مهلا

 « مهمل ل مدويق ىف لج لدنج وبأ ءا . هوحتو ٍسوةلاو فيسلا : حجالسلا نايل

 « حالسلا ةي الإ » لاقو ؛ لدتجابأ < ناف نع لوم "ركذب ل : هلا دبع وبأ لاق



 0 ۲۷۰۲ ۲۷۰ ۰ تيدا

 هللا ىضر رع نبا نع مفا نع حبلف اتت دح رنامشلا “نب جيس انث دح_عفار نب "دم اشو - ١

 أر قلحو « يده رسنف « ٽيبل نيبو يي شیر هاك لاغ ءاروتنم جر رال ہا لوسر نا » امهنع
 A الإ اہم قب الو و لإ ele حال لی الو« لبقأا ماعلا ےب نأ ىلع م اضاقو تیب دخل اب

 « جرف رخ نأ هوم ثالث اهم ماقأ الف ' مهحلاص ناك اي اهلَخدف لبقملا ماعلا نم رمتعاف
 5 7 [ 4009 : ىف هفرط ۲۷۰ ثيدحلا ]
 لاق ةثح ىلأ نب له نع راسك نب ریشب نع ىبح انثدح رش انثادح د دسم اشو - ۲

 « . . . لص ذئمو اا ریز نب دوعسم ن ةر ل نب هلا دبع قاط »
 ]1۹۲ > 1۸۹۸ 4۴ < ۳۱۷۴ : ىف هفارطأ ۲۷۰۲ ثيدحلا ]

 ةيزجلا باتك ىف هنابو هحرش ىتأيسو , هزاوج وأ هتيفيك وأ هکح ىأ ( نيكرشملا عم حلصلا باب ) هلوق
 ثيدح ىلإ ريشي (نايفس ىبأ نع ) هلوق ٠ بابلا اذه ىف لخدي ىأ (هيف) هلوق ٠ هريغو لاملاب نيكرشملا عم ةعداوملاو
 نا » هلوأ ىف هلوق هنم ضرغلاو « باتكلا لوأ ىف هلوطب مدقت دقو « لقره نأش ىف برح نب رخص نايفس ىفأ
 هيف هلوقو . ثيدحلا « شيرق رافك مب هللا لوسر اهف نداه ىتلا ةدملا ف شيرق نم بكر ىف هيلا لسرأ لقره
 مني ةنده نوكست : ب ىنلا نع كلام نب فوع لاقو ) هلوق ٠ 2 اهيف عناصوه ام ىردنال ةدم ىف هنم نحنو د

 « هنع ىنالوخلا سيرد ىلأ قيرط نم ةيزجلا ىف هماتب فلؤألا هلصو ثيدح نم فرط اذه ( رفصالا ىب نيبو
 وه « لدنج ىبأ موي انتيأر دقل : فينح نب لس هيفو ه هلوقو . یلامت هللا ءاسش نإ كانه هحرش ىنأيسو
 انتي أر دقل » ىليصالاو رذ ىبأ ريغ ةياور ىف عقي ملء ةيزجلا رخاوأ ىف اضيأ هلصو ثيدح نم فرط اضيأ
 امدح ىلا ريشي هنأكف ركب ىأ تنب ىهو ءامسأ ثيدح امأ ( روسملاو ءامسأو ) هلق . « لدنج ىنأ موي
 ىف الوصوم قأيسف روما ثيدح امأو . ثيدحلا « شرق دبع ىف ةبغار ىأ ىلع تمدق » تلاق ةبملا ىف ىضاملا

 نع هحيمص ىف ةناوع وبأ اهلصو هذه هقيرطو « ىدبلا ةفيذح وبأ وه ( دوعسم نب ىسوم لاقد ) هلْ ٠ طورشلا
 ءاضقلا ةرمع ىف هحرش ىتأي روكذملا ءاربلا ثيدحو . امهريغو قوبلاو ىليعامسالا اضيأ ابلصوو « هنع ةويح نب دمع
 ريطلا ةلجحلا لثم ىثشمي ىأ - ميجلا مضو ةلمهملا نوكسو هلوأ حتفب - ( لجح ) هيف هلوقو . ىلاعت هلا ءاش نإ قوتسم

 لمؤم ركذب مل: هللا دبع وبأ لاق ) هلق . اطخلا براقت نع ةيانكوه ليقو « ىرخأ عضيو الجد عفري فورعملا
 اذه ةياور ىف ةفيذح ابأ عبات ليعامسا نبا وهو المؤم نأ ىنعي ( حالسلا بلع الإ : لاقو ‹ لدنج ابأ نايفس نع
 مب بلجو « « نايلجي » هلوق لدب « بلح , لاقو لدنج ىبأ ةصق ركذي مل هنكل ىروثلا وهو نايفس نع ثيدحلا
 ديرد ناو ةبيتق نبا هطبضف نابلج امأو « ةبلج عمج فيفختلاب ىباطخلا اهركذو ةدحوملا ديدشتو ماللاو مجلا
 ‹ فيفختلا عم ماللا نوكسب ىورملا ديبع وبأو « لئالدلا » ىف تباث هطبضو « ةدحوملا ديدشتو نيتمضب ةعامجو

 الإ حيحصلا ةياود ىف حقي مل نكل « بارج عمج هنأكو ديددتلا عم ماللا لدب ءارلاب هنأ نينقتملا ضعب نغ لقنو
 الف ةيبرعلاو ةغللا لهأ هيلع قفتا ام فالخ وهو « ديدشتلا عم ماللاو جلا رسكب ةنقتم ةخسن ىف عقوو « ماللاب
 اهدئاوف نمو . اهريغو « ةيلحلا ١ ىف ولعب اهانيورو « هنع هدنسم ىف دمحأ اباصو هذه لمؤم قيرطو . كاذب رتمت

 ىرابلا عف ه ۵ ج مهم



۳۰۹ 
 حلصلا باك نو

 ىف رمع نبا ثيدح بابلا ف فنصملا ركذ مث . قحس] ىبأل ءاربلا ثيدحتب و.هل قاحسإ ىبأ ثيدحتب نایفس حيرضت
 لتق ىف ةمثح ىبأ نب لبس ثيدحو « اضيأ ءاضقلا ةرمع ىف هحرش ىت ا مسو « رصتخم هنكل اضيأ ةيديدحلا ملص ةصو
 ىتأيسو « نيلسملا عم دوهلا اماه ةحلاصم دارااو « حلص ذئموي ىو د هلوق هنم ضرفلاو « ربيخي لهس نب هللا دبع
 دودحلا باتك نم هلاكم یف فودسم هحرش

 ةي لا ىف حاصلا تسيب 2

 یهو - می للا "نأ 2 نأ نأ دبع یاد لاق ىراصنألا كا دبع ن دنع اشو ¬ ۳

 « صاصقلاب مرمأف لك ینا اًَبأَذ . اوبأف « وذملا اوباطو شرألا اوباطف « ةيراج ةينث تدرك رضا ةنبأ

 : لاقف . احين ركى ال والاب كتب ىذلاو ال ؟ هلا لومراي عيبا ةن كا رضنلا 8 سن لاقف

 لل ىلع فأ وك ن لا دابع ني "نإ : ري ثنا لاقف «اوُعو موا رف . صاصقلا ثلا ةباتك "نأ اب
 « شرألا | وابقو موقلا ( ىض رف » سا نع ديم نع ةيرازتلا داز « را

 MAE ¢ EN] ¢ 0۰۰£ ¢ يحك , ۲8۰7 : ىف هفارطأ . ۲۷۰۳ ثيدحلا ]

 ةصق ف سفأ ثيدح هيف ركذ « نيعم لام ىلع حلصلا عقيف صاصقلا بحي نأب ىأ ( ةيدلا ىف حلصلا باب ) هلق
 ىنعي ىرازفلا داز هلوقو . سنأ ةمع ىهو  ةروسكملا ةيتاتحتلا ديدشت و ةدح ولا حتفو ءارلا مضب وهو - عسيبرلا

 « شرالا موق ركذ ىراصنالا ةياور ىلع داز ىأ ( شرآلا اولبقو موقلا ىضرف ) لوق ٠ ةيواعم نب ناوم

 راشأف « اقلطم شرألاو صاصقلا اوكرت مهنأ هرهاظو « اوفعو موقلا ىضرف ه ىراسنألا ةياور ىف عقو ىذلاو
 « نيتياورلا نيب امج شرآلا لوبق ىلع صامت! ,زع اوفع مهنأ ىلع لوح اوفع هلوق نأب امبندب عملا ىلإ فنصملا
 نإ كانه ىفوتسم هيلع مالكلا ىتأيسو « ةدتاملا ةروس ريسفت ىف فلؤملا اهلصو هذه ىرازفلا قيرطو

 ىلاعت هللا ءاش
 ا ه “إل 5 2 2 5 5 1

 : امنع هللا ىضر لع نب نسحل ب ىنلا لوق تیس اپ -- ٩
 م 0 راس 85 5 ا ص ت ت م مع ١

 ( ایپ اوحلصأف ) هركذ لج هوقو نيتميؤع نيف نيب هب حلصي نأ هلل "لماو ؛ ديس اذه ىنبا »

 ه ص 2 ت صم أ 0 000 0 3 4 0 7 0
 لاو لبقتسا 9 لوقي نسخا تعم” لاق ىموم ىلا نع .نايفس ا دح لمت ی ها وع اشا س ۷° £

 هن ىح لول بئاتك ىرأل فا : صاعلا ْئ ورع لاقذ 8 لابا لاثمأ بئاتلكب ةيواعم لع نب قبلا ص لس ل ت ص 1 4 9 6 ص 7 4

 ىل نم ءالؤه ءالؤهو واله عالوه لت نا « ورع یا نياح را ريح هللاو ناکو ةو وأهم 4 لاقف . ابن ارقأ 58 3 ءَ E ه5 و 2 0 - ت

 5 5 اه 5 7 7 2 ص 2 ت 2 ى 0
 نهرا دبع سم” 2 e9 ند سا ر# نم نيلجر هيلإ تعمل ا مص ل 0 ¢ مهماسلب يأ ند « سانلا روماب

 2ع
 مس

 ص 1 مو 1 7 ا ع 2

 مايتاف . ةياإ اباطاو هل الوقو هيلع اضرعاف لح رلا اذه ىلإ ابھذا : لاقف  زيرك نب راع نم هللا دبعو ةرمص نبا
. 



 ول ۲۷۰۹ ۵ ۲۷۰۴ تيدحلا

 « لاما اذه ني انبصأ دق باطلا ديعونب انإ : ”ىلع نب ”نسحلا اهل لاقف . هيلإ العر 4 الاقو امكف هيلع الخف

 نف : لاق . كليو كيلا بلطي و « اذكو اذك ”كيلع ضرع باف : الاق . اهئامد ىف تاع دق دمألا مذ نإو

 ةركب بأ تمم دقلو : نسحملا لاقف . هحلاصف . هب كلل ”نمن : الاف “الإ يش الأس اف . هب كلل "نحت : الاق ؟ اذهس ىل
 - 2 2 3 4 ٠ م + 5

 هيلعو ةرم سانلا ىلع لقي وهو  هبنجس ىلا ىلع نب نسحلاو - ربنا ىلع إب لا لوسر ”تيأر : لوقب
 « نيملسلا نم نيتميظع نيتثف نيب هب حصي نأ هللا لماو «دّيَس اذه ىنا نإ : لوقيو ىرخأ

 ثيدحلا اذهب ةركب ىبأ نم نسحلا عام ايل "تت امإ : ہلا دبع نب لع یل لاق : ہلا دبع وبأ لاق
 [ ۷۱۰۹ ۰۴۷٤۹ ,ء ۳۹۲۹ : ىف هفارطأ _ ۲۷۰٤ ثيدحلا ]

 نيتميظع نيتئف نيب هب حلصي نأ هللا لملو « ديس اذه ىنبا نا : ىلع نب نسحلا لِي ینا لوق باب ) هلوق
 باتتك ىف هوحنب مجرت كلذكو 0 ايدأو ازارتحا ثيدحلا ظفلب فنصملا مجرتو ‹ نع یئ « نسحلل , هلوق ىف ماللا

 ردقلا اذهل ثيدحلا ةقباطم ىل ريظي مل( امہ اوحاصاف ال هركذ لج هلوقو . كانه فوتسم هحرش ىت أ يسو « نةفلا

 حلصلا نأ مب ربخأو « حالصالاب رمأ دقو « هللا مآ لاثتما ىلع اصيرح ناك يلي هنأ ديري ناكنإ الإ ةمجرتلا نم

 دقو. عامسلاب هيف ةحيرصتل ىأ ( ثيدحلا اذهب ةركب ىبأ نم ) ىرضبلا ىأ( نسسحلا عام انل تبث امنإ ) ىنيدملا نبا

 ةدايزلا هذه ركذي ملو « نتفلا باتك» ق ةنييع نبا نع ىنيدملا نب ىلع نع ثيدحلا اذه فنصملا جرخأ

 ٠ - ؟ علما مامإلا يشب له بيسي (
 لاج رلا یہا نع ديعس نب ىبحب نع نابلس نع ىخأ ىنثدح لاق سبأ یہا نب .ليعامسإ اشر 9

 : لوقي وهو « ىش ىف ”هقفرتسإو رخآلا ”مضوتسب اهادحأ اذإ و « مهناوصأ ةيلاع « بابلاب م وصخ توص هَ

 وسر ايانأ : لاقف ؟ ”فورعملا ”لمفيتال هلا ىلع ىلأتمل "نبأ : لاقف يطع هلا لوسر امهملع جرف «لّفأ ال هللاو

 6 غلا كلذ يأ 20 لا

 هلا دبع ىثث دح » لاق_جرعألا نع ةعيبر ن روع كيلا انثدح ريكب نب 59 اشو — ۷

 زلف ةيقاف , لام ىبلسألا در'دح ىلأ نب للا دبع ىلع هل ناک هنأ كلام نب بەك نع كالام نب بمك نا

 فصن ذهأف  فصنلا : لوقي أك هديب راشأف _ بسك اي : لاقف ب ئنلا امهم دا وما ترا عب

 « اصن ةلرتو هيلع هلم
 يشي نأ احلل اوبحتسا روبجلا ناف « فالخلا ىلإ ةجرألا ءذهب راشأ ( لصلاب مامالا ريشي له باب ) هل



o ۳حلصلا بالك ١ 

 ىف سيل هنأ نیتلا نبا معزو ؛ ةيكلاملا نع وهو مب كلذ نم عمو ٠ نيمصخلا دحال قحلا هنا نإو حلصل 38

 نأ ىلع « حلصلا ىنعم كاذب ةراشالا نأب بةعتو « قحلا ضعب كرت ىلع ضحلا هيف امنو هب مجرتام بابلا ىئيدجج
 دبع ركب وبأ وه ( ىخأ ىنثدح سيوأ ىبأ نب ليعامس] انثدح ) هلق . هيلع ضرتعي فيكف كلذب مزجام فنصملا
 ةث راح نبأ ىأ نحرلا دبع نب دمع جلاب لاجرلا وبأو « ىراصنالاوه ديعس نب ىحو ‹ لالب نبا وه ناجاسو « ديجلا

 ‹ نيمب اتا راغص نم وهو ‹« روكذ ةرشع هل دلو هنال لاجرلا وبأ هل ليقو , نمحرلا دبعوبأ هتينكىراصنالا ناعنلا نبأ
 لسم هجرخأ ثيدحلا اذهو . نانيرق مهنم قسن ىف نيعباتلا نم ةثالث هيفو «نويندم هلكدانسالاو ؛ هنع ىوارلا اذكو
 «مهمم هدانسإ ىف لصتم هنأ قيقحتلاو عطنا ىف مهضعب هدعف « سي وأ ىبأ نب ليعامسا نع دحاو ريغ انئدح د لاق

 ونأ هجرخأو ‹ هقي رط نم امهريغو ليعامسالاو ةناوع وبأ هجرخأ لهذلا ىح نب دمع اضيأ ليعامسا نع هاور دقو

 نع « تايلماحا د ىف هانيورو ‹ ىضاقلا قحسإ نب ليعامساو قئاسكلا نيسحلا نب مهاربا قي رط نم اضيأ ةناوع

 نب بويأ هعبات لب ليعامسا هب درفني ملو « مهضعب وأ ءالؤبب لسم همهيأ نم رسفي نأ لمتحبف « بيبش نب هللا دبع
 نم نابح نبأ هجرخأ دقف ديعس نب ىح هب درفنا الو ٠ اضيرأ ىليعامسالا هجرخأ سيوأ ىلأ نب ركب ىبأ نع نايفس

 ( مهتاوصأ ةيلاع بابلاب موصخ توص مب هللا لوسر عم ) هلق . هيبأ نع لاجرلا بأ نب نمحرلا دبع قيرط
 نم مصاختلا نأك وأ «نيمصخلا رابتعاب ىنثو ةموصخلا رضح نم رابتعاب حج هنأكو « « اممتاوصأ د ةياود ىف
 ضعب معز اک نينئالاب عملا ةغيص زوج نمل ةجح هيف سيلو « مصخلا سنج رابتعاب ىن مث عمجل ةعامج نيب نيبناجلا
 ىأ ( رخآلا عضوتسي امهدحأ اذإو ) هلق . لاحلا ىلع بصنلاو ةفصاا ىلع رجلا «ةيلاع» هلوق ىف ذوحجيو « حارشلا

 عقو ( ءىث ىف ) هلوقو . هب قفرلا هنم بلطي ىأ ( هقفرتسإ و ) هلوق . نيدلا نم ةطيطحلا ىأ « ةعيضولا هنم بلطي

 نالف نم ىنباو انآ تعتبا ینا : تلاقف علي ىنلاىلع ةأرما تلخد د ثيدحلا لوأ ىف لاقف نابح نبا ةياور ىف هنايب
 انثجو « انيكسم همعطن وأ انثوطب ف هلكأت امالا هنم انيصحأ ام قحلاب كمركأ ىذلاو ال . ءانيصحأف ارم

 عئابلا نيب تعقو ةمصاخلا نأو « لبق نيروكذملا نيلاتحالا ىناث ميجرت اذهب ىبظف ؛ ثيدحلا « انصقنام هعضوتسل
 ثيدحلا ىف ناروكذملا امه نيمصاختملا نأ حارشلا ضعب زيوحت امأو ؛ مهنم دحاو ةيمست ىلع فقأ لو نييرتشملا نيبو
 ةانثملا حتفو مملا ضب ( ىلأتملا نبأ ) هلوق . ةصقلا لصأ ةدايزلا هذبب فرعو « نيتصقلا رباغتل دعب هيفف هيلي ىذلا
 ديدشتو مالا رسكو ةزمهلا حتفب ةيلالا نم ذوخأم « نيهلا ىف غلابملا فلاحلا ىأ ةروسكملا ماللا ديدشتو ةزمهلاو
 هل . «رقلا بحاص كلذ خلبف تارم ثالث اريخ عنصيال نأ ىلآ لاقف » نابح نبا ةياور فو « نيهلا ىهو ةين اتحتلا

 ناو اوصقنام تعضو تش نإ لاقف ٠ نابح نبا ةياود فو ٠ قفرلا وأ عضولا نم ىأ (بحأ كلذ ىأ هلف )
 راصتقالا قفرلابو «لاملا سأر نم طحلا عضولاب دارملا نأب رمشي وهو «ا وصقث ام عضوف « لاما سأر نم تش

 ميرغلاب قفرلا ىلع ضحلا ثيدحلا اذه ىفو « لابمالا قفرلاب ديرب هنأ حارشلا ضعب معز ال « ةدايزلا كرتو هيلع

 فلح هنوكل كلذ هرك اما : ىدوادلا لاق  ريخلا لمف كرت ىلع فاحلا نع رجزلاو « هنع عضولاب هيلا ناسحالاو

 هركل كلذك ناك ول هنأب نيثلا نبا هبقعتو ‹ هون بلهملا نعو , هعوقو هلا ردق دق نوكي نأ ىسع ىأ كرت ىلغ
 لكشيو : لاق « ريخلا لعف نع هسفن عطق هل هرك هنأ ربظي ىذلا لب كلذك سيل و « اريخ نلعفيا فلح نمل فلحلا
 يلع هفلح هيلع ركني مو « قدص نإ حلفأ ١ صقنأ الو اذه يلع ديزأ ال هللاو لاق يذلا ىبارعالل یب هلوق اذه يف



 كيفما ۲۷۰۵ - ٠۲۷۰۸ ۰ ۹+

 ةلاتسالا و مالسإلا ىلإ ءاعدلا ماقم ىف ناك ىبارعالا ةمق ىف هنأب ىترفلا نكي و « ريخلا لعف نم ىمو ةدايزلا كرت
 مالسالا ىف نكم نم فالخب , نكمأ امهم ةقشم عون هيف ام ىلع مضي رحت كرت ىلع صرع ناكف هيف لوخدلا ىلإ
 مهصرخحو ؛ هب ريشي امل مج عاوطو ؛ عراشلا دارم ةباحصلا مهف ةعرس هيفو ٠ ريخلا لفاون نم دايدزالا ىلع هضحيف
 لاؤس زاوج هيفو . م احلا دلع توصلا عفرو طغللا نم نيصاختملا نيب ىرخي امع حفصلا هيفو « ريخلا لعف ىلع
 نم لعل : ىطرقلا لاقو . ةنملا لمحت نم هيف امي لثعاو ةيكلاملا نم ههرك نمل افالخ نيدلا .بحاص نم ةطيطخلا نبدملا
 نبا ةياور نم هانمدق امل رظن هيفو « نيتلا نبا لاق اذك ‹ لوبجنا ةبه هيفد . ىلرالا فال هنأ دارأ هتهارك قلطأ
 حرش مدقتو ؛ ةمزالملا لوأ ىف دانسالا اذ بمک ثيدح مدقت ( ديكب نب ىحي انثدح ) هلق . لعأ هللاو نابح
 نأ هتياور ىف ةييش فأ نبا دانأو ‹ ةالصلا باتك نم «دجسملا ىف ةمزالملاو ىضاقتلا باب 0 ىف ىفوتسم ثيدحلا

 منیب لدعلاو سانا نيب حالصإلا لضف صا - ١

 : لاق هنع لا يضر ةريره ىبأ نع مانه نع ثرمعت انرخأ قازرلا دبع انتربخأ قاحسإ اشو - ۷
 نيب لدم ٠ سمشلا موف ملط مو “رک ةقدص هيلع سانلا نم یال لک » یل ہلا ٴلوسر لاق
 « دص سانلا

 ۲۹۸٩ < ۲۸۹۱ : ىف ءاقرط _ ۷ ثيدحلا ]

 « ةقديم سانلا اب لدعت 2 ةر ره یآ كثيدح هيف ددوأ ) مهيب لدعلاو سانلا نيب حالصالا لضف باب ( هلوق

 عمرمج ف بوسام ريغ < قم انثدح » دانسإلا لوأ ىف انه عقود ؛ دابجلا ىف ىأي ليوط ثيدح نم فزط وهو
 رخالاو ء رمن نب قصإد اههدحأ نيعضوم ىف داهجلا ىف عقوو « روصنم نب تإ » لاقف دذ ىفأ نع الإ تاياورلا
 .٠ لعأ هللاو روصرم نإ هنأ نيعمف ¢ رخالا قحسإ قايسمل رباغم رصن نب قحسإ قايسو 1 بوسام ريغ « قحا «

 هنيسفت رذ ىلأ ثيدح نم لسم دنع عقوو « لصفم ىأ رصقلا عم مالا فيفختو ةلمهملا مب « ىالس د هلوقو
 ثيدحلا اذه ىف دروب ملو لدملاو حالصإلا ىلع مجرت رينملا نبا لاق ‹ الصفم نيتسو ةئام الث ناسنالا ىف نأو كلذب
 لدعو , مكحاذإ کاملا لدع ناك مهديغو ماكحلا مهف نأ مع دقو لدعلاب مهلك سانلا بطاخ ال نكل ء لدملا الإ
 صاخلا ىلع ماعلا فاع نم هيلع لدعلا فطمف « لدعلا نم عون حالصالا : هريغ لاقو ٠ حاصأ اذإ هريغ

 نيبلا كسلا هيلع ڪک 2 یف ما ملا مامرا اغا اذإ ساپ - ؟؟

 ناک ریز "نأ ريب نہ ”ةورُع ىنريخأ لاق رھ لا نع بیش ان ريخأ رناملا وبأ انشر - ۸
 هب ناقتي ناك را مر چار ىف لكي ہلا ولوسر ىلإ اردت دش دق راصنألا نم الجر متماخ هنأ ثادحب

 س ف
٠ ١ 5 0 ٠ “ê 

 لوسراي : لاقف ىراصنالا بف .كراج ىلإ لجأ م ريزا رقما : ری رال وام رفا ”لوسر لاقف « اهالكر م ر
 ع ٤ ةساف . ردا م “` حا ے٤ ق | : ناق “ےک هنيطَع هللا ل 56 نول كمع برا ناک نأ هلا أ a . مه اا 4 2 e وف ا هج اذ

 يوت 1 عبي ی سلحا م4 يج م ایپ رل رور هجو ی نإ .
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 حلصلا باتک هم ۴1۰

 ئراصنأللو هل ةَعَس أرب ريزا ىلع ”راشأ "كلذ لبق هب هلا لوسر ناكو . ريال تح تفوح هلي للا ”لوسر

 : ريب لا لاق ”ةورع لاق « كسلا حرص ىف تح ريب ل 'ىع وشما ل رثلا لوسر ئراصنالا غَحأ الف

 ( مهيب رَجَش ايف كوك ىح ”نونمؤيلال كبأرو الف ) كلذ ىف الإ تز ةيآلا هذه برحأ ام هاو

 [ ءاسنلا ٠٠ ]« ةبآلا

دروأ . (نيبلا مكحلاب هيلع كح ) قحلا هيلع نم ىأ ( ىباف حلصلاب مامالا راشأ اذإ باب ) هلق
 ديبزلا ةصق هيف 

 هلوقو ‹ برشلا باتك ىف ىفوتسم هيلع مالكلا مدقت دقو ؛ لخنلا قس ىف هصاخ ىذلا ىراصنالا همي رغ عم

 ىرهزلا لوق ہم اذه نأ ىباطخلا معزو « هيضغأ ىأ  ةمجعملا ءاظلاو ءافلاو ةلمبملا ءاحلاب ,  هظفحأ ااف »

 ريسلا ىف هجردأ

 كلذ ىف ةفزاجلاو ء ثاريملا ربامسأو ءامسُلا ني حلصلا ساپ - ۴۳

 انيع اذهو اني د اذه َنعأيف ناكيرشلا راخت نأ نيبال ناق نا لاقو

 هبحاص ىلع عجرب ملاهدحال یت “ناف
 راج نع ناسيك نب ربهَو نع هلا ”ديّبع ايندح رباهآولا دبع انثدح راتب ن ع یم - ۹

 . ءاوبأف هيلع ام ملا اوذخأ نأ وئام غ ىلع تصرف « ند هيلعو ىلأ قوم » لاق ایہ لا ضر ولا دبع نأ

 لوز ت دا رك املا ككاو هذ دج اذإ : لاقف هل كلذ ترك ذف لب ىنلا تيتأف « ءاقو هيف "نأ ا

 4 ادحأ تكر اف . مهفرؤأف كءامّرغ عدأ : لاق مث ذكربلاب اهدو هيلع سل عو ركب وبأ هتمو ءا . هب هنا

 FY a افيو نول ذوو ولت هع اتو رش ثالث لضم تیس الإ "بو ىلأ ىلع

 انلع دقل : الاقف ءاهريخأف عو ركب ابأ رتا :لاقف كِحّضف « هل تالا ترك دف برغل كلي ا لوسر مم

 « كلذ نوڪ نأ - منَصام لَو رشا لوسر عتصذإ -

 رنو » لاقو « كحض » الو « ركب ابأ » “رک ذب ملو « رصملا ةالص » راج نع بهو نع ماثه لاقو

 6 نيد اقسَو نيثالث هيلع ىأ

 « ريا ةالص » رباج نع ربه نع ”قاحسإ "نا لاقو
 كلذ هيجوت تمدق دقو « ةضراءملا دنع ىأ ( كلذ ىف ةفزاجلاو ثأريملا باعصأو ءامرغلا نيب حلملا باب ) هلق

 هنأو ‹ لقأو هقح سنج نم تناك نإو ةدئاج نيدلا نع ضايتعالا ىف ةفزاجلا نأ هدارمو « ضارقتسالا باتكى ف

 ىف هحرش مدقت دقو ؛ ةيش ىبأ نا هلصو ( څا سابع نبا لاقو ) هلق . نيفرطلا نم ةلب اةم ال ذإ ىمنلا هلواننيال

 حتنب « لضفو د هيف هلوقو « ىلاعت هللا ءاش نا ةوبنلا تامالع ىف هيلع مالكلا ىلاي راج ثيدحو ةلارحلا لوأ
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 CE OE ىأ Ca وأن نفوذ فس ١ اک دیا هع اا

 نع بهو نع قحسا نبا لاقو ) هلوقو . ضارقتسالا ىف ةلوصوم تمدقت هذه ماشه ةياورو . ناسيك نا ىأ

 اغلتخا امهنأ الإ ةورع نب ماشه هاور اک ناسيك ن بهو نع ثيدحلا یور قحسإ نبأ نأ ىأ ( رهظلا ةالص راج
 لاقو 0 رصمأا ماشه لاقو « ربظاا قحسإ نبا لاقذ هتصقب هللعأ ىح 2 ىلا عم رباج امرضح ىلا ةالصأأ نيدعت ف

 حدقيال فالتخالا نم ردقاا اذه نأكو . واج نع ناسيك نب بهو نع هوور ةئالثلاو « برغملا ربع نب هللا دمبع

 ىلع بترتي الو هيلع مهقفاوت لصح دقو رآلا ىف مب هتكحرب نم عقو ام هنم دوصقملا نأل ثيدحلا لصأ ةع ىف

 وهو لقدلا وه ليقو « ةوجعلا ادعام نوللا « نول ةدسو , هلوقو . لع هللا و ىنعم ريبك اهنيعب ةالصلا كلت نيمعت

 ةلخنلل مما هنأو رشحلا ةروس ريسفت ىف ةنيللا فاسو : رملا نم طالخالا ليقو ‹ ةنيللاو نيالا نوللا ليقو ‹ ءىدرلا

 نيملاو ني"دلاب_حلّصلا سسس أي - €

 چ شو انريخأ رع نب ف ان دح دع ن هلا دبع اشم ~~ ۰

 اأ ا كالام نب بسمك نأ . بکا ن هللا ” لوع ىربخأ ب باهش 4 نع سنو ىنثدح : ”ثيللا لاقو

 اسم ارضا ترا ؛ دجسلا ىف ب رفا 2 ىف هيلع هل ناك نيد دّر'دح ییا نبا یضاقت

 نب مك یداف ھتریح نجس فک یت امبلا ےب ھا لوسر جرف «هعب ىف وهو ےب للا لوسر

 ”تامقدق : بك لاقف « طلا عض نأ هديب راشأف ء هللا لوسر اي كيبل : لاقف ء بمكأي : لاقف ٠ كلام

 ضفاف ٠ "مق : مقلي هللا لوسر لاقف « هلا لوسراي

 مدقت دقو « درلح ىبأ نإ عم هتصقو كلام ن بیک ثيدح هيأ aT حلصلا باب ) هلق

 هب قحلأ هنأكو « ندلاب قلعت امف حلصلا هيف نأب بيجأو . هب مجرت ام هيف سيل نيثلا نبا لاقو . باوبأ ةئالث لبق

 لقأ مماردب مهارد نع هم رغ ملاص نإ هنأ ىلع ٠ ابلعلا قفتا : لاطب نبا لاق . لوألا قيرطب نيعلاب قلعت (ف ة حلصلا

 لولح دعب هحلاص ناو « هناكم هضبقر نأ لبق اًديش هنع طح نأ زحي مل لجآلا لحي مل اذاف ؛ لجألا لح اذإ زاج اهم

 هلصو ( سنوي ىثدح كثيللا لاتو ) ِهْلق .هأ ضميةلا طرتشاو زاج مهاردب ريناند نع وأ رين اندب مارد نع لجألا

 باورأ ةثالث لبق مدقت رخآ دانسا هيف ثيللو « « تايرهزلا » ىف لهذلا

 اثبدح رشع انثا اهنم قلعملا « اثيدح نيئالثو دحأ ىلع ةعوفرملا ثيداحالا نم حلصلا باتك لمتشا ( ةماخ )

 ىلع مم هفقفاو ٠ اثيدح رشع انثا صلاخلاو اثيدح رشع ةع ىضع ايفو هيف منم رركملا ‹ ةلوصوم ةيقبلاو

 ةباحصلا نغ راثالا نم هيفو.« نيقلعملا دوسملاو فوع ثيدحو « نسل ا لضف ىف ةركب يآ ثيدح ىوس ابحي رخت

 راث آ ةثالث مدعي نمو



 طظورشلا باتك-ه؛ ۴۹۲

E bdطورعلا باعك  

 ةميابلاو « ماكحألاو « مالسالا ىف طورشلا نم زوجا اپ - ١

 ينربخأ لاق باهش نا نع ليقع نع ”ثيللا ان لح ريكب نبى اشو - 1۱1

 لاف ول هللا لوسر وباما نع وزاري امهنع هللا ضر ةر "نب رولسإاو ناورم مم هنأ ريألا "نب ةورع
 نار دخأ انم ”كينأبال نأ م ”ىدلا ىلع ورم ن نا ليس وفا ایف ناک ذوب ورع نب ليس بتاكل »

 كلذ الإ ليس ىبأو « هنم اوضتّتماو عاد نونمؤملا م ركق . هتبب و اننيب تيلو انيلإ هد در اإ - كنید ىلع ناک

 الإ اجزا نم ”دحأ هنأي مو « ورحت نب رله هببأ ىلإ لدنج ابأ ذئموي د رف « كلذ ىلع لب نلا ةبناكف
 نم طيس ىبأ نب ةبقع تاب موثلك ,مأ تناكو «تارجامم تانمؤملا تءاجو . لسم ناک ن إو ة“دلا كلت ىف هدر

 بجرب لف ملا اهتجري نأ عليو ینا نواب املأ ءا - قاع هو - ذئموب ا دشا رلوسر ىلإ جرح

 م الو  ملوق ىلا - نينجا لعأ هللا نهودجتماف تارجامُم ثانمؤلا کاج اذإ ) نيبف قا لااا مهبل

 [ةنحتملا ١ ]4 نم نويت

 نيذلا اههنأ )نيل وذهب نينحتك ناك هلي هللا لوسر نأ د ةشئاع ىنت ربخأف ورع لاق = ۴

 اذهب “وأ نف : ”ةشئاع تلاق دا روُهَغ - ىلإ  "نهوندتماف رتا رجامم تانمؤلل جاج اذإ اونُمآ

 ىف طق ةأرما دب هدي تمام او 6 اهءاكي امالك « كل كتمياب دق » هلي هللا لوسر احل لاق "نهم رطرشلا

 « هلوقب الإ "نيعياب امو « ةعبابملا

 [ 75114 ¢ YAK ¢ EAA < AY < YYÊF : ىف هفارطأ مدع ثيدحلا ]

 لوقي هنع هللا < ا لاق ةقالع نب دابزر نع ”نايفس انک دح رم هن وبأ اشو - 4

 « ل لکل رحصنلاو : ىلع طرت رتشاف م هللا لوز: تعباب »

 دبع نب _ربرج نع مزاح نأ نبأ شال اح لاق ليعامسإ نع یم اه دخ دسم اشو - ٥

 ۰ « لس "لكل رحصللاو قاكرلا ءانإو .ةالصلا_ماقإ ىلع لي رشا لوسر تمياب » لاق هنع هللا يضر رشا
 ': .هريغل طورشلا باتكط ةسو ‹ رذ نال اذك (ةعب ابملاو ماكحالاو مالسالا ف طورشلا نم زوحيام باب ) هلق

 نايب انه هب دارملاو ؛ ببسلا ريغ رخآ ىمأ نن هيفن مزلتسيام وهو ءارلا نوكسو هلوأ حت مل حاب



 1۳ ۲۷۱۷ - ۲۷۱۹ ثيدحلا

 لسأ اذإ هنأ رفاكلا طرتشي نأ الثم زوجيف « هيف لوخدلا دنع ىأ « مالسالا ىف ء هلوقو . حصي ال ام ابنم حصي ام
 دوقملا ىأ « ماكحألاو » هلوفو . الثم لصيال نأ طرتشي نأ زوحي الو ءالثم دلب ىلإ دلب نم رمغلاب فاكيال
 لاق اذكم ( هلي هيا لوس ر بادكأ نع ناربخ) هلوق . ماعلا ىلع صاخلا فطع نم « ةعبابملاو » هلوقو . تالماعملاو

 هنأ ليقع ةياورب نيبت دقو « كما نب ناورمو ةمرخم نب روسملا نع ثيدحلا ةياور ىلع هريغ رضتفاو ىرهزلا نع ليقع
 . نم بصي ملف ةباحصلا نم مسي مل نم دنسم نم وهف اذه ىلعو . ةصقلا ارضع  امهنال كلذ كوهو ء لسرم امهنع

 « ةع الو ر ىلا نم عامس هل مصيال ناوم نال ‹ ناو وأ روسملا دنسم ىف فارطالا باعصأ نم هجرخأ

 . نيتلسب كلذ لبق ةصقلا هذه تناكو حتفلا دعب ريغص وهو هيبأ عم مدق امنإ هنكل هنم هعامس حصف روسملا امأو

 نم هلوطب باوبأ دعب ىتأيسو « ليوطلا ثب دحلا نم ةصقلا هذه بضتقا اذه ( وربع نب ليهس بتاكامل) هلق

 اوفنأ ىأ ةمجعم داضو ةلمهم نيعب ءاوضءتماف , هلوقو . كانه فوتسم هيلع مالكلا ىتأيو « باش نبا نع رخآ هجو

 : عاطقلا نبا لاقو . هنم عجوت : ضعتماو ءىشلا نم ةمجعملا داضلاو ةلمهملا نيعلار سكب ضعم : ليلخلا لاق « مهبلع قشو
 فادمملاو ىليصالاو ء انه ام ىلع دوي+لاف ؛ ةظفللا هذه طبض ىف فالتخا ةاورلأ نم عقوو . هنم فو هيلع قش

 داضو ةمجعم نبغو نوني اوضغنا ىسناا نعو 8 ىس وديعلا اذيكو ما دی دشتب اوضعما یس اقلا دنعو « ةلاثم ءاظب

 نم اوظيغأ مهضعبو « ديدشتو ءافب اوضفنا مهضعب دنع عقو ىتح « تارييغت اهاكو : ضايع لاق « ةلاشم ريغ
 رخاوأ ىف فوتسم هحرش فأبسو « الوأ روكذملا دانسالاب لصتم وه « ةشئاع ىنتريخأف ةورع لاق » هلوقو . ظضلا
 نامالا تاک رغاوأ ىف ريرج ثيدح ىلع مالكلا ىضمو ؛ حاكسنلا

 ترب دق الخل عاب اذإ باپ - ؟

 “نأ امبنع هللا ىضر مع نب هللا دبع نع رعفان نع كلام ان ربخأ <فسوب "نب ثلا دبع اشو - ١

 « عانبملا طرتشب “نأ الإ مئابا امت” رشف "ترا دق الخ ماب نم » لاف هلو للا لوسر

 ريخلا ىف امب .افتكا طرشلا باوج ركذي ملو , عويبلا باتك ىف هحرش مدقتت دقو « رمع نبا ثيدح

 رعوويبلا ىف طورشلا پصاپ - ۳

 الا علال نع باهش نبا نع ثيل ان دح ةماسم نب هللا دبع اشو - ۷

 ىلإ ةريرب كلذ "ترك ذف . ”تامف ىل كْؤالَو نوكبو كتباتك كنع ىضفأ نأ اوُبحأ ناف كاهأ ىلإ ىعجرا

 رشا لوسر كلذ تركذف . كؤالو انل نوكيو لمفتلف كياع برست نأ تءاش نإ : اولاقو اوب أف اهلهأ

 « ”قنعأ نل هالّولا ااف « ىقتعأف ىعاتبا : احل لاقف هَل



 لطورشلا باتك ه٤ 1€

 « قتعلا باك ىف هيلع مالكلا مدقت دوو ةريرب ةصق ىف ةقئاع ثيدح هيف ركذ ( عوببلا ف طورشلا باب ) هلوق

 ا هرابتعا ف ليصفتلا ةمجرتاا قلطأ امأإو

 زاج ىّكسم رناکم ىلإ ةياادلا رهظ ”مئابلا طّرتشا اذإ یا - ج

 ناك هنأ هنع 3 ىضر ا لوقي راع تعم لاق E یم و او 5 ۸

 ‹ ةيقوأب اينما لاق من . e و ن ار ی ا لهب ىلع ریس

 ىرأ ىلع e تفّرصنا 4 2 قاس لخلاب“ هتي أ انئردق انف . ىلهأ ىلإ الج ATE هتموف

> 
 6 لام وبن كلذ كلج زف o دال تدك ام : لاق

 نع ”قاحسإ لاقو . « ةنيدللا ىلإ هره إب وْلا لوسر ىترقفأ » رباج نع ساع نع ةريِغُم نع ٌةبعُش لاق

 ىلإ“ هارهظ كلو » هاريغو اناطع لاقو . و لا علا

 ةكللو » رباج نع ةلسأ زب ليز لاقو . « ةديدلا ىلإ هرهظ طش » رباج نع روكا نب مارا دل
7 

 نع لاس نع شمعألا لاقو . « ةنيدلل ىلإ هره كلانرقفأ » رباج نع ريبدلا وبأ لاقو . « جرت س وب

 لاو هلا "دبع لاقو . ىدنع حصأو ےک أ لما رتشالا : هلل دپع 5 لاق . « تاله اىلإ هيلع غلی » راج

 رجيرج "نبا لاقو . رباج نع أ نب ليز هعباتو . < ةيقوأب بب ئبلا ءارتشا » رباج نع بهو نع قاحسإ

 مو . مارد ةرشتب راني دلا باسح ىلع ةيقوأ ن وكي اذهو « ريناند ةعبرأب هتالخأ» راج نع مريغو ءاطع نع
 نع اس نع شمعألا لاقو . ر رباج نع ريدا وبأو ردكسلا ؛ ناو« ےراج نع ملا ن 0 ةريغم نملا نبي 304

 ملا دیبع نع سيق نب دواد لاقو « مرد یتا راج نع لاس نع قانا ونأ لاو ( ربهذ ةيقرأ ها 2

 راج نع ةر وبأ لاقو . « قاوأ رعب رأب : لاق ةبسحأ « كوبت قيرطب هارتشا » ررباج نع مس نا

 هللا دبع وبأ هلاق « ىدنع ؛صأو رك أ“ طارتشالا . 4 6 ةيقوأب 2 ولا و « ًارافيد نب رشا مارتشا 2

 « هدنع هلياد ةحصل محلا اذ مرج اذكه ( زاج ىمسم ناكم ىلإ ةبادلا رهظ عئئابلا طرتشا اذإ باب ) هلوق
 طرشلا نال عميبلا نالطب ىلإ روما بهذف . دبعلا ةد ناذلا قكس طا رتشاك هههشي E ام وچو

 لزتيو عميبلا حصي ةفئاطو روا وأو RS ناو ىعازوألا لار فلا م ةم ىفانب روكذملا

 مهقفاوو ءالثم امهرد نیسم الإ فلأب «ءاب ول اكراص امولعم هردق ناك اذإ طورشملا نآل ءانتسالا ةلزنم طرشلا هيف

eهيف ىراخبلا حجر دقو « بابلا ثيدح مهجحر ؛ 00 ‹ ريثكلا نر  

 نم مهنمو ‹ طرشلا هيف ركذ نم مهلف : تما لاننا ن أب روپا هنع باجأو « همالک رخآ أيس ا طارتش
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 هضراع دقو . لاتحالا اهقرطي نيع ةعقاو ىهو « ةبهلا قي رطب ناك هنأ ىلع لديام ركذ نم مهمو هيلع لدي ام هيف ركذ

 « قتعلا رخآ ىف هطسب مدقت اك دقعلا ىضتقل فلاخلا طرشلا نالطب هيفف ةريرب ةصق ىف ةشئاع ثيدح
 ثيدح نم حصو

 طرشو عیب نع ىهنلا ددوو ؛ حیح هدانسإو نأسلاباحصأ هجرخأ اينثلا عسب نع ىبنلا اضيأ راج
 نأب بيجأو «

 همدختسيال نأ دبعلا فو اهنكسيال نأ رادلا ینو اهأطيال نأ ةيداجلا عيب ىف الثم طرتشا اذإ ام عيبلا دوصقم ىفاني ىنلا

 ىف اينثلا نع ىهنلا ثيدح امأو « هب ساب الف مولعم تقول امواعم اًئيش طرتشا اذا امأ , ابكربال نأ ةبادلا فو
 سفن

 هدانسا ىف طرشو عيب نع ىبنلا ثيدح امأو :الوهجب ناك مع عقو اهب ىهنلا نأ دارملا نأ لعف « لمي نأ الإ د ثيدحلا

 سم ) هلو . ىلاعت هللا ءاش نإ ثيدحلا اذه ىلع مالكلا رخآ ىف كلذل طسب ديزم ىنأيسو « ليوأتلل لباق وهو لاقم

 هنأ د لسم دنع ايركز نع ريمت نبا ةياود ىف « بعت ىأ (ايعأ دف هل لمج ىلع ريسي ناك هنأ) هلوق . يعشلا وه (ارماع

 یف نولعفي اوناك اك دحأ هبكريال ةبئاس هلعجي نأ دارملا سيل و هقلطي ىأ « هبيسي نأ داراف ايعأف لج ىلع ريسب ناک

 قحالتف يب هللا لوسد عم توزغ ه داب أ ؛ ىف ىمشلا نع ةريغم ةياور لوأ ىنف « مالسالا ىف زوحيال هنالل ةبلهاج ا

 كلذب ىم“ هيلع قتسي ىذلا لما وه ةلمبم مث ةمجعمو .دونب حضانلاو « ريسي داكي الف ايعأ دق یل حضان ىتحتو یب

 لكوتملا بأ قيرط نم رازبلا دنع عقوو « اذه د ىتأيس اه ةوزغلا هذه نييعت ىف فلتخاو . هيقسس لاح ءاملاب هحضنل

 ٠ هب رضب هل ءاعدلا بقع هنأك امه .افلاب هيف اذك (هل اعدف +رضف قلتي ىنلا رف) هلوق . رحأ ناك لمجلا نأ رباج نع

 هب رضف د ليعاعالا دنع ايركز نع ريكب نب سفوي ةياود فو « هل امدو هلجرب هبرضف » هجولا اذه نم دمحأو لالو

هل اعدو هرجزف  ةروكذملا ةريغم ةياور ىفو « اهلثم كلذ لبق ىشمام ةيشم ىشف هل اعدو علي هللا لوسر
 ةيادد فو « 

 لاق هللا دبع نب راج : تلق ؟ اذه نم : لاقف یب ىنلا ىف رف ه ةلاكولا ىف ةمدقتملا راج نع هريغو ءاطع
 ؟ كلام :

 كلذ نم ناكف هرجزف هب رضف هتيطعاف « هينطعأ : لاق . من : تلق ؟ بيضق كعمأ : لاقف . لافث لمج ىلع ىلا : تلق

 ةياور فو « شيجلا مامأ ناكىتح طناف ےب ینا هرجزف فحزأف د هجولا اذه نم ىئاسنلاو « موقلا لوأ نم ناكملا

 هتيأر دقف ١ تبكرف « بكرا : لاق مث هنجحمب هنجحل لزأف . فلختف » عويبلا ىف ةمدقتملا رباج نع ناسک نبا بهو

 خانو «هخنأ : لاق ء اذه ىلج ىبأطب أ هلا لوسر اي : تلقف د هجولا اذه نم دمحأ دنعو « ب هللا لوسر نع هفكأ

 تاسخن اهب هخنف اهذخأف , تلعفف  ةرجش نم اصع ىل عطقا وأ  اصعلا هذه ىنطعأ : لاق مث« كي هلا لوسر

 ىنمييو هبقرأ تلعجل « سانلا بهذ ىتح ىلع أطب أف راج نع لسآ نب ديز ةياور نم یناربطلاو « تہکر ف «بكرا : لاقف

 ج مث - املا ىأ - ابف ثفنف « لج ىلع أطب أ تلق ؟ كفا شام : لاق . معن : تلق ؟ رباجأ + لاقف كلي نا اذا « هنأ

 ةيضعب هبرضو هربدو هوجو ىف ءام حضنو د هجولا اذه نم دعس نبالو « بثوف اصمل اب هبرض مث هرحن ىف ءالا نم

 «هئيدح عمسأل هماطخسبحأ كلذ دعب تنك » لسم دنع رباج نع ييبزلا ىبأ ةياور فو « هكسمآ تدكاف « ثعبناف

 "فيك لاقف د ةروكذملا ةريغم ةياور ىف داز « هللا مسي بكرا : لاق مث هسخنف د رباج نع ةرضن ىبأ قيرط نم هلو

 تهركف » دحأ ةياور ىف ( ال تلق . ةيفوأب هينمب لاق مث) لوق . « كتكرب هتب اأ دق « يخي : تلق ؟ كريعب ىرت

 ىناسنللو « ممن : تلقف « هريغ حضان انل نكي ملو تييحتساف ؟ هينعيبتأ لاق» ةروكذملا ةريغم ةياور فو « هعيبأ نأ

 ىو « رغصم ةلمهملاو ةدحوملاو نونلاب وهو حيين ةياور نم دمحالو «ةديدش ةجاح هيلا ىل تنو » هجولا اذه نم

للا د لاق ريبزلا ین أ قيرط نم ىتاسفلا داز « هينعب : لاق « هللا لوسر اي كل وه لب تلق « هينعب د لاق ءاطع ةياؤر
 رفغا مه



 طورشلا باتك - ه4 اضل

 اسلا داز « كل رفغي هللاو اذه كءضان عيبتأ لاقف  رباج نع ةرضذ ىبَأ قيرط نم هجام نبالو « هحرا مهللا « هل
 - ةتاور ضعب ىنعي  ناملس لاق ه دحالو . « كل رفغي هللاو اذك لمفا : برعلا الوقت ةلكتناكو » هجولا اذه نم
 هللا لوسد یل رفغتسا » رباج نع ريبزلا ىبأ قيرط نم ىئاسنللو , كل رفغي هللاو هل لاق ىنعي « ةرم نم ک یردآ الف
 ؟ رباجاي اذه كلج ىنميدتأ د دحأ دنع رباج نع ناسيك نب بهو ةياور ىفو « ةرم نيرشعو اسمخ ريعبلا ةليل بب
 هذه ىف ظوفحم سيل ءال » هلوق نإ نيثلا نبا لوقا در كلذ لكى و « ةينمب نكلو ءال : لاق . كل هبهأ لب : تلق
 هتذخأ دق : لاق « كل وه : تلق « هينمب لاقف و دا دنع رباج نع ملاس ةيلور ىف ( ةيقوب هينعب ) لوق . ةصقلا
 « اب كل وه بهذ نم ةيقوأ ىلع لجرل نأ : تلق ىلع رثكأ الف » هجولا اذه نم ةئاوع ىبأو دعس نبالو « ةيقوب
 ىو مارد ةرشع كلذ دعب سانلا فرع ىفو امهرد نيعب رأ نامزلا كلذ فرع ىف تناك ة ضفلا نم ةيقولاو « معن : لاق
 هلق . ثيدحلا اذه ىلع مالكلا رخآ ىف نملا ردق ىف فالتخالا نايب ىتأ سو امهرد رشع اننا مويلا رصم لهأ فرع
 هاود دقو « ىايإ هلمح تيفئتسا ىأ « فوذع لوعفملاو لجلا ةلمهملا ضب نالحلا ( ىلهأ ىلإ هنالح تينئتساف )
 نأ ىلع اريعب ىنم ىرتشا » ةريغم نع كيرش قيرط نم دحالو « مدقن نأ ىلإ هربظ تينثتساو » ظفلب ىليعامحالا
 داز ( انمدق الف ) هلوق . هنايب ینآیسو < رباج ىلع هظافلأ ىف فالتخالا فنصملا ركذو « كلذ ىرفس هرهظ ىنرقفي
 ىف أيسو « ابي مأ اركب تجوز” « لاقف هتنذأتسا ةنيدملا نم اة وند ايلف ١ ضارقتسالا ىف ىم اك ىعشلا نع ةريغم
 عقوو . « ىنمالف لمجلا عسبب ىلاع تريخأف ةئيدملا تمدقف » هيف دازو « ىلاعت هللا ءاش نإ حاكسلا ىف هيلع مالكلا
 اهبجيأ اهتيأر اف ءانمضان تعب ىنأ یرت ملأ : اهل تلقف ةنيدملاب ىتع تيتأف » ةدوكذملا حيبن ةياور نم دمحأ دنع
 ميجلا حتفب دج هنأب ةطقل نبا مزجو . ىلاعت هللا ءاش نا ةرجحلا لئاوأ ىف هلاخ ةيمست نايب ىف لوقلا ىنأ سو « كلذ
 مل هنآ نم مدقت امل هميب اممجسي مل اعيمج امهنأ لمتحيو « وربع تنب دنه ا۳اف هتمع امأ و , سيق نبا لادلا ديدشتو
 ىلا سانلا تمدقتف , كلهأ تا : لاق مث د ظفلب داهجلا باك ىف هجولا اذه نم هجرخأو . هريغ حضان هدنع نكي
 ىلإ تئجل ةادغلاب تمدقو ءىلبق ةئيدملا مب هللا لوسر مدقو » عوببلا لئاوأ ىف ناسيك نب بهو ةياور ىفو « ةئيدملا
 ىف نال ‹ ضقانتلا امهرهاظو « نيتمكر لصف لخداو لمبا عدف : لاق « معن : تلق ؟ تمدق نآلا : لاقف هتدجوف دجسملا

 مزليال هنا لاقي نأ امبنيب عملا ىف لمتحيف « هلبق مدق علي ىنلا نأ ىرخألا ىفو ةنيدملا ىلا سانلا مدقت هنأ امهادحإ
 وأ مون وأ ةحار هلوزنل امإ مهمدقت نأ دعب هوقحل اون وكي نأ لامتحال مهل هقبس رمدسي نأ سانلا تمدقتف هلوق نم
 ملو ارحس اهلخذ نأ ىلإ لي ىنلا رمتساو ةنيدملا نود تابف اليا لخديال نأ: مب هرمأ لثتما هلعل و « كلذ ريغ
 ب هلا ل وسر مدق اللف » ةريغم ةياود ىف ( لجلب هتيتأ ) هلۆق . ىلاعت هللا دنع ملعلاو ؛ راهنلا عملاط ىتحرباج اباخديي
 لمجا تلقعو هيلا -دجسملا ىتعي  تلخدف » دابجلا ىف ىن أسس اک راج نع لكوتملا ىبالو « ريعبلاب هيلا تودغ ةنيدملا
 ؟ نملا تيفوتسا : لاق مث بهذ نم قاوأ ىلا ثعبف « انلج ::لوقيو لمجلاب فيطي لمجل جرف « كلج اذه : تلقف
 ىعبسو لمجاو للا نم ىناطعأف ضارقتسالا ىف ةيضاملا ةريغم ةياور ىف (تفرصنا مث هن قدقنو) هلوق . « ممن تلق
 تصقو امثل ةيطعلا نال زاجلا قيرطب اهلك ىهو « ىلع هدرو هنم ىتاطعأف , داهجلا ىف ةبتآلا هتياور نو « موقلا عم
 لاق « هدزو بهذ نم ةيقوأ هطعأ : لالبا لاق ةئيدملا تمدق ايلف د هجولا اذه نم ملم هاور اك لالب ةطساوب هل
 موي هل ماعلا لهأ ذخر كذ هيفو « ىيدحلا ءب هلا لوسر ةدايز ينقرافتال تلقف.. اطاريق ىندازو ةيقوأ ىن اطمأف



 ۴۹۷ ۲۷۱۸ ثيدحلا

 بهو قيرط نم ةناوع ینو رحالو « رباج نع هريغو ءاطع قيرط نم فنصللل ةلاكولا ىف هون مدقتو « ةرحلا

 «ةرحلا موي سانلل بيصأ اف سمأ بيصأ ىح ائنرب نم هناكم ىرتو اندنع دیو یمنی لازام هتلاوف ١ ناسيك نبا

 : لاقف ىلع هدري نأ تفت اعد ترردأ ايلف  هنمأ هطعأ لالب ای : لاقف د یاسنلا دنع راج نع ريبزلا ىلأ ةباور فو

 « نازيملا ف ىل حجرأو لالب نزوف ةيقوأ ىل نزب نأ الالب أف د حاكنلا ف ناسيك نإ بهو ةءاور قو « كل وه

 كلمج ذخ : لاقف هنم ىلإ ضفب أ ءىش نكي ملو « لجلا ىلع دري نآلا : تلقف , ارباج عدا : لاقف تيلو ىتح تقلطناف
 ةديدش ةجاح هيلا ىل تناكو » هلوقو « هريغ حضان انل نكي ملو د مدقتملا هلوق عم ةلكشم ةياورلا هذهو « هم كلو

 رفوأ نغلا ناكو ء لامل ا لرأ ىف ناك كلذ نأب عا نکمو همہب ىلع هل هلاغ ميدنت عمو « هم تايحتسا ىنكلو

 دحالو ٠ هيلع هدر هرکی راص كلذلف نقلا ضعب هل قييو هنم نسحأ هب ىرتشي نأ نكمي هنأ فرعو هتميق نم
 لمجل هتريخأف دوهلا نم لجرب تررف ء كل ره : لاتو ريعبلا ىلا عفد هتيتأ ايلف د راج نع ةريبه ىبأ قيرط نم

 ذخ « كلمج :ذخأل تنكام ) هلوق « معن : تلق ؟ كل هبهو م“ نمل كيلا عفدو ريعبلا كنم ىرتشا : لوقيو بجعي

 ىلارتآ » ظفلب هيف ىراخبلا خيش معن ىبأ نع زيزعلا دبع نإ ىلع هاور دقو « اذه عقو اذك ( كلام روف كلذ كلمج

 «هنع ىنارإطلا نع « جرختملا د ىف يعن وبأ هجرخأ <« كلامه كءهاردو كلج ذخ « كلمج ذخأل كتسكام امإ

 بحاص رصتقا اهيلعو «كل وهفد هرخآ ىف لات نكل « ایرکز نع ريم“ نب هللا دبع قيرط نم لسم هجرخأ اذكو
 هنم"و كلج ذخ ؟ كلمحي بهذأ كتسك ام نيح تننظأ لاق د ظفلب ايركذ نع ناطقلا ىحي نع دحل عقوو «ةدمملا د

 « ةدودم ةزم* اهدعبو ليلعتلل « ذخأل د هلوق ىف ماللا نأ حضوت ىراخبلا ةياور كلذكو ةياورلا هذهو « كل امف

 «كلمج ذخم هلوق ىف راركتلا هيلع مايو « مالا ةغيصب «ذخ» « ىننلا ةغيصبال ضايع ءاكح اك لدم ةاور ضعبل عقوو

 عيبلا دنع ةمواسملا نم امهنيب عقو ام ىلا كلذب راشأو « نملا ىف ةصقانملا ىأ ةسك املا نم وه « كتسكام » هلوقو

 نم ضرعت اذاف . هنءل جاع بلاغلا ىف وبف ايش عاب نم نال «مركتلا نسحأ نم اذه : ىزوجلا نبا لاق « مدقت اک

 : ليق امهقارف ىلع فسأ عسيبملا نم هبلق ىف قب نا

 نينض نهب بر نم سئافن كلام مأ اي تاجاملا جرخت دقو

 نم كلذ ىلا مضنا ام عم فيكف < هتجاح تبضقو هحرف تيثو هنع ملا بهذ هنأ عم عميبملا هيلع در اذاف

 یل رقفآ  رباج نع ) ںمشلا وه ( ماع نع ) یضلا مدقم نبا ىأ ( ةريغم نع ةبعش لاتو ) هلو . نمل ىف ةدايزلا
 قبررط نم قبلا اهلصو هذه ةبعيش ةءاورو « لا ماظع راقفلاو « هراقف ىلع ىنامح ىأ فاقلا ىلع ءافلا ميدقتب (هربظ

 ىح هربظ راقق ىل نأ ىلع هتمبف : ةريغم نع ديرج نع ) ميهاربا نبا ىأ ( قحس] لاقو ) هلو . هنع ريثك نب ىحي

 اهناف ةريغم نع ةبعش ةياور فالخب « طارتشالا ىلع ةلاد ىهو . داهجلا ىف ةلوصوم ىتأت ةياورلا هذهو ( ةنيدملا غلبأ

 <« مدقت ىح هربظ كلو هينعب لاق د هيف لاق لمت ظفلب ىئاسنلا دنع ةريغم نع ةناوع وبأ هاور دقو « هيلع لدتال

 ىلع اريعب ىنم ىرتشاف د ظفلب هحيحصص ىفةناوع وبأ هج رخأ ىعشلا نع راسي هيف طارتشالا ركذ ىلع ايركز قفاوو
 .الوصوم مدقت ( ةنيدملا ىلا هرهظ كلو ) باج نع ىأ ( هريغو ءاطع لاقو ) هلق . ةئيدملا مدقأ ىح هربظ ىلنأ
 سيل و « ةنيدملا ىلا هرهظ كلو ريناند ةعبرأب هتنخأ نق : لاق , كل ره : تاق « هينعب لاق د هظفلو ةلاكولا ىف الوطم
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 قوبلا هلصو ( ةنيدملا ىلا هرهظ ىل طرش : رباج نع ردىكنملا نب دم لاتو ) لوق . طارتشالا ىلع ةلالد اضيأ اهيف

 , نب دم نع ىسنخألا دمع نب نايثع قيرط نه قتاربطلا هلصوو « هب هيبأ نع ردكتملا نب دم نب ردكتملا قيرط نم

 هرهظ كلو : رباج نع لسأ نب ديز لاقو ) هلق . « ةنيدملا ىلا  هبوكر ىأ  هتطرشو هايل هتعبف » ظفاب ردكتملا

 نع ديبزلا وبأ لاقو ) لوق . ماب هيبأ نع لسأ نب ديز نب هللا دبع قيرط نم قءباأو قاربطلا هلصو ( عجرت ىتح
 لسم دنع وهو ؛ هب ريبزلا ىبأ نع بويأ نع ديز نب دامح قيرط نم قييبلا هلصو ( ةنيدملا ىلا هرهظ كانرقفأ : رباج

 « ةنيدملا ىلإ هربظ كلو : لاق « ةئيدملا ىلا هرباظ ىل نأ ىلع : تلق « قاوأ سمخم هنم هتعبف » ظفلب هجولا اذه نم

 لاقو ) هلق ٠ « ةنيدملا ىلا هرهظ كترعأ دقو اذكو اذكب هتذخأ دق » لاق بوبأ نع ةنيمع نبا قيرط نم قاسنللو

 نم مثريغو ديمح نب دبعو لسمو دمحأ هلصو ( كلهأ ىلا هب غلبت راج نع ) دعجلا ىبأ نبا وه ( ملاس نع شعألا

 هيلع غلبتف » لم ظفلو , كلهأ ىلا هيلع غلبت » قمبااو دعس نبا ظل و « ديمح نب ديع ظفل اذهو « شمعألا قيرط

 ( هللا دبع وبأ لاق ) هلق . ةبراقتم ىهو « هب انئئاف تمدق اذاف « هبكرا « ةيقوب هتذخأ دق » دمحأ ظفلو « ةئيدملا ىلإ
 ةاورلا نأ ىلا كلذب راشأو « اجرخع حصأو اةرط رثكأ ىأ ( ىدنع حصأو رثكأ طارتشالا ) : فنصملا وه

 ىنلا نم ةحابإ هعيب دعب لمجلل هبوكر ناك وأ عيبلا دنع دقملا ف طرشلا عقو له ةعقاولا هذه ىف رباج نع اوفلتخا

 ديز نب دامح امف فادخا نكل « ةروكذملا ىئاسنلا ةياور كلذ ىف عقو ام حرصأو « ةيراعلا قيرط لع هتارش دعب لَ

 اددع رثكأ طارتمالا ةغمصل هوركذ نيذلا نأ لصاحلاو « نامفس نم بويأ ثيدحب فرعأ دامو « ةنيمع نب نايفسو

 ' طارتشالا ةغيصب هوور نذلا نأب اضيأ حجرتيو « حصأ نوكيف حيجرتلا هوجو نم هجو اذهو مهوفلاخ نيذلا نم

 كل ه هلوق نآل « هركذ نم ةياورل ةيفانم طارة | ركذي مل نم ةياور تسيلو « ةجح نوكلتف ظافح مهو ةدايز مهعم

 ىم رباج غ هاود دقو . كلذ لبق طارتشالا عوقو عنمبال « هيلع غلبت » و « هرهظ كان رقفآ » و « هرهظ
 نم دابجلا ف فنصملا هجرخأ نكل « ةنيدملا ىلا هرهظ كلو ىتعبف » هظفلو دمحأ دنع لكوتملا وبأ اضيأ طارتشالا

 ؟ كلج ىنميبتأ د ظفلب هجولا اذه نم دجأ وزو: ايفنالو ات ايثإ طرشلل ضرعتب لف لكوتلا ىبأ نع ىرخأ قيرط

 یل لجل اريعب ىنم ىرتشاف د ظفلب رباج نع ةريبه ىبأ قيرط نم دمحأ ہاورو « ةئيدملا هيلع مدقأ : لاق . معن : تلق

 وه هللا لوسراي تلقف » ظفلب رباج نع ةرضن ىبأ قيرط نم هريغو هجام نبا هاورو « ةئيدملا مدقأ ىتح هربظ
 ةتذخأ دق , هظفاو طرشلا ركذي لف دمحأ دنع ىزنملا حييل رباج نع اضيأ هاورو . «. ةئيدملا تيتأ اذإ كحضان

 اضيأ هاورو «ةنيدملا تيتأ ىتح تبكرف « بكرا لاق . كلج : تلق ؟ كلام : لاقف ضرألا ىلا تلزنف لاق « ةيقوب

 تلق ٠ من لاق « تيضر دق تلق , ةيقوأ غلب ىتح ه هيف لاق طرشلا ركذي مف رباج نع ناسيك نب بهو قيرط نم
 طارتشالا ةياور حيجرت نم فنصملا هيلا حنج امو . ثيدحلا «تجوزت له رباج اي : لاق مث . هتذخأدق لاق « كلوبف

 اذإ الإ فالتخالا هيف عقو اذإ نتملا حيحضت نع نوفتوتيال مهنال ثيدحلا لهأ نم نيققحلا ةقيرط ىلع ىراجلا وه

 قيقد نبا لاق ‹ حيجرتلا ناكمإ عم انه دوقفم وهو « ربخلا هب درب ىذلا بارطضالا طرش وهو « تاياورلا تأفاكت

 اذإ امأ « تاياورلا لداعت طرشب جاجتحالا فقوت ضعب نود اضعبب ةجحلا تناكو تاياورلا تفلتخا اذإ : ديملا

 نوكي ال فعضألا ذإ « حجارلاب لمعلا نيعتيف اظف- نقتأ وأ اددع رثكأ اهتاور نوكت نأب اهضمبل حيجرتلا عقو

 نكل طارتشالا حيحصت ىلإ يواحطلا .حنج دقو « حجارلاب كسلا عمال حوجرملاو ؛ ىوقألاب لمعلا نم امنام
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 لوقلا نأب رمشي هلاف : لاق ملا كتسكام ىئارتأ , هرخآ ىف هلوقل ةقيقحلا ىلع نكي ل دوكذملا عيبلا نأب هلوأت
 عنصي فيكو : لاق « ليوأت ال فررحتو ريضتو ةدرجم ىوعد هنأب ىطرقلا هدرو « ةقيقح عيابتلا ىلع نكي مل مدقتمل

 ؟ كلذ ىف ةصوصنملا ظافلالا نم كلذ ريغو « هتذخأ دق » هلوقو ؟ ةمواسملا دعب « ةيقوأي كنم هتعب » هلوق ىف هلئاق

 ناكنأو « ىرتشملا کلم دق ام هسفنا طرش هنا دساف عيبلاف ىرتشملا لام نم ناكنإ بکا نا مهضعب جيتحأو

 بقعتو . كسلم ىف تأرط اهنأل امكلم امو « عثابلا ةبج نم عييبلا دعب عفانملا كلم مل ىرتشملا نال دسافف هلام نم

 ىنثتساو ترآ دق الت عاب نم هريظنو , اهأدع ام عببلا عقوو عسيبملا نم نم ردقب تردق ةروكذ ملا ةعفنملا نأب

 هذه ىف عقوام لمحيف « عنام الف امم هامل ول امأ « ىرتشملاو عئابلل لوهحم ءىش ءانثتسا وه امأ عنتمملاو « اهترمت

 لبق ريخ عيبلا دقع دعب عئابلا نآل متي مل عيبا أ ثيدحلا نم ذخاؤي هنأ معرف مزح نبا برغأو . كلذ ىلع ةصقلا

 لمج ہوکر رباجل طرتشا امو , ذخألا كرت راتخا ناك هنأ ىلع لد « كتسكام ىتارتأ » هرخآ ىف لاق ايلف « قرفتلا

 هلوق : ىليعامسالا لاقو . فلكدلا نم ليوأتلا اذه ىف ام نخي الو« عببلا ف طرشلا زاجأ نمل ةجح هيف سيلف « هسفن

 ؛ قالخالا ة.اند نع هل ىلاعت هللا هيزنتل اهيف عوجرال هتبهو هيف فلخال هدعو نال طرشلا ماقم ماق دعو «هرهظ كلو »

 عقب مل طرشلا نأ هلصاحو . هريغ قدس ىف كلذ ذوحي نأ مزاي الو« طرشلاب هنع ربعي نأ ةاورلا ضعبل غاس كلذلف

 ىبأ ىضاقلا مالك ف عقوو . ارخآ هتبقرب عربت اكالوأ هتعفنب عربتف  اقحال وأ اقباس عقو امتإو دقعلا سفن ىف

 ىلع اهب لدتساو « ةنيدملا ىلإ ىلالح تطرش نملا دقت ايلف » ريا اذه قرط ضعب ىف نأ ةيعفاشلا نم ىربطلا بيطلا

 ىدقن » ىنعم نأ ىلع اهليوأت نيمتيف تتبث ناو « ةروكذملا ةياورلا ىلع فقأ مل نكل ء دقملا نع رخأت طرشلا نأ

 كلذكو « ةنيدملاب ناکام ا نما هضوق نأ ىف ةح رص ةحيحصلا تاباورلا نال « هنييعت ىلع انقفتاو یل هررق ىأ 2 نفلا

 ةكيفوأ رانيدب ىنعيبتأ ىنعملاف « ثيدحلا « رانيدب ةئيدملا انمدق اذإ اذه كلج ىنميبتأ ١ ىواحطلا ةياور ليوأت نيعتب

 لضفت طرش هنأ ىلع طرشلا ركذ نم تاياورلا ضعب ىف عقوام ليوأت ىغبني : بلبملا لاقو . ةئيدملا انمدق اذإ

 : لاق « مدقت امم كلذ ديغو « هرهظ كترعأ » و « هربظ كان رقفأ د ىود نم ةياور قفاويل عيبلا لصأ ىف طرشال

 « هينعب لب ال : لاق « كل وه » رباج لوق اضيأأ هدير و « رباحي قفرلاو لضفتلا هجو ىلع اراك ترج ةصقلا نأ هدب بو

 رو نأ دارأ لِي هنأ عيبلا ركذ ىف ةتكتلا نأ مزو « اذه وحن ىلإ ىليعامسالا قبسو « هب اقفر نمثب الإ هنم لبقي مف

 هكلم ىلع امنت ريعبلا قبب و هرب هيلع رفوتيل عببلا مسا ىلع هلمج ىف هعيابف هلثم ىف عمط هريغل لصحيال هجو ىلع ارباج
 دصق هناف « رهاظلا ىف ةمهسم ةدايز نالا ىلع هديزب نأ الالب هرس ىنعملا اذه ىلعو : لاق . هفورعل أنهأ كلذ نوكيف

 لاملا ناكل ركذام ىنمملا ناک ول هنأب بقعت و . كلذ رين ىف ليمأت هرينل لص نأ ريغ نم هلا ناسحالا ةدايز كلذب

 فالخب ءىثلا ةلق ىضتقت ايااغرفسلا ةلاح نأب بيجأو ءاعم نلاو روكذملا ريعبلا هيلع هدر دذع ر وك ذملا ليمأتلا ىف ايقاب

 ةنأ نم ىليعامسالا نع هلقن مدقتام ىرظن ىف هوجولا هذه ىوقأو . لمآلا عمط نم ةعسوتلا دنع ةالابم الف رضحلا ةلاح

 ريخأ امل للي هنأ اهصخلم « ىليعامسالا هركذ ام ريغ ةفيطل ةبسانم راج ةصق ىف ليبسلا ىدب أو . طرشلا لحم لح دعر

 وهو لما هنم ىرتشاف هیت ام ربحا رب دک ا , كديزاف ىهتشتام : لاتو هايحأ هللا نأ دحأب هيبأ لتق دعب ارباج

 ةنجلا وه نمثب مهسفنأ نينمؤأا نم هللا ىرتشا اك« ملا ىلع هدازو نملاو لبجلا هيلغ رفو مث « مولعم نمشب هتيطم

 رع نبا يأ ( هلل ديبع لاتو ) لوق . (ةدايزوىنسحلا اونسحأ دلا ر ىلاعت لاق اک مدا زو مپ فن ماع ,در مث
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 ( ةيقوأب مقلب ىنلا هارتشا ) ثيدحلا اذه ىف ىأ ( رباج نع ) ناسيك نبا ىأ ( بهو نع قحسا ناو ) ىرمعلا
 لوسراي ىننبغت اذإ : تلق « مردب هتذخأ دق لاق  امفو ةلوطم رازبلاو لمي وبأو دمحأ ابلصو قحسإ نبا قيزطو
 ىف فلؤملا املصو هللا ديبع ةياورو « ثيدحلا « ةيقوأ غلب ینح یل عقرب لذي ملف ال : تلق « نيمهردبف : لاق » هللا
 ىأ (رباج نع لآ نب ديز هعباتو ) لۆ . < ةيقرأب یم اراشا « معن : تاق ؟ كلج عسيبتأ » لاق هظفل و عويبلا

 هتذخأ : رباج نع هريغو هاطع نع عرج نبا لاتو ) ھلو . قوببلا دنع لوصوم هنأ مدقت دقو « ةيقوآلا ركذ ىف
 « ةرشعب رائيدلا باسح ىلع ةيقوأ نوكي اذهو » هلوقو « ةلاكوا ف فنصملا دنع لوصو» هنأ مدقت ( رين اند ةعب رأب

 ىو ةضفلا نم ىأ ةيفوألاب دارملا نأ ىلع ءانب لات كك وهو  نيتياورلا نيب عملا هب دصق فنصملا مالك نم وه
 ام خىش بسفو , ةضف مارد ةرثعب بهذ راند ی هر « ةرشعي د هلوقو أديم« رائيدلا» هلوقو « امهرد نوعب رأ

 نم وه اماو « هريغ ىف الو ىراخبلا ىف ال قرطلا نم ءىش ىف كلذ رأ لو ءاطع ةياور ىلإ مالكلا اذه نقلملا نبا
 ردكنملا نبا (رباج نع ريبزلا وبأو ردكنملا ناو « راج نع ىعشلا نع ةريغم نملا نيبي ملو) هل . ىراخبلا مالک

 ىف ةلوصوم تمدقتف ةريغم ةياور امأف « مهتباور ىف نقلا | ونيعي مل ةثالثلا ءالؤه نأ دارأو « ةريغم ىلع فوطعم
 نيعي مل كلذلو » امهريغو ىتاسنلاو ملم هج رخأ اذكو « نألا ركذ اذ سيلو داوجلا ف ةلوطم ىتأتو ضارقتسالا

 ةريبه ىبأ نع » لاقف راسي قيرط نم دمحأ هاورو « هقيرط نم ةناوع وبأ هجرخأ نملا هتياور ىف ىعشلا نع راسي
 وبأ امأو . اضيأ نيبعتلا هيف سولو ىتارطلا هلصوف ردك-ملا نبا امأو . اضيأ هتياور ىف نُلا نيمي ملو « رباج نع
 نأ ىلع تلق « قاوأ سمخب هنم هتعبف » هظفلو لا نيعف لسم هجرخأ نكل « نملا نيعي ملو ىاسنلا هلصوف ريبزلا
 ریپ زلا یبا نع لیہک ن, بلس قب رط نم « مام دئاوف و ىف هانيورو « دعس نبا هجرخأ كلذكو « ةنيدملا ىلا هروظ ىل
 : رباج نع ) دءجلا ىنأ نبا ىأ ( ملاس نع شععألا لاتو ) هلوق . « امهرد نيعبدأب كنم هتذخأ » هيف لاقف
 نم نكسل اهفصي ملو « ةيقوب هتذخأ دق » ةحيحص دمحال ةياور ىفو < اذكم امهريغو لسمو دمحأ هلصو ( بهذ ةيقوأ
 لاقو٠ مدد یئام رباج نع ) دعجلا ىبأ نبا ىأ ( ملاس نع قحسا قب لاتو ) هلوق . لوبقم هتدأب زف ظفاح امفصو

 ىبأ ةياور امأ . (قاوأ عبرأب لاق هبسحأ « كوبت قيرطب هارتشا : رباج نع مسقم نب هللا دبع نع سيق نب دواد
 ضعب ىف نأ ىوونلا عقوو . « مرد ىتئامب » اف لاق هنأ ىراخبلا خسف فاتخت ملو « ابلصو نم ىلع فقأ لف قحسا
 دواد ةباور امأو . تفحصتف ةباورلا هذه دارأ هلعلو ء الصأ هيف كلذ سيلو « مرد ةئام ام د ىراخبلا تاياور
 كلذ ىلع هقفاوف كوبت قيرط ىف تمقو ةصقلا نأب همزج اماف « نملا رادقم ىف كشو ةصقلا نامزب مرج سيق نبا
 ‹ ثيدحلا ركذف « كوبت ةوزغ ىف رباحي م ب هللا لوسد نأ » رباج نع لكوتملا یبا نع ناعدج نب ديذ نب ىلع
 ةاورلا رك أ همييأ اذكو . هنيعي ملو « هرافسأ ضعب ىف د لاقف لكوتملا ىبأ نع رخآ هجو نم فنصملا رغ دقو
 ةياور و . امهنوب ةافانم الو « كوبت ةوزغ ىف تنك ه لاق نم مهنمو « رفس ىف تنك د لاق نم مهْمو « رباج نع
 نع ةناوع ىفأ ةياور رخآ ىف هلوق ةوزغ ىف ناک هنوكح ديوي و « ةرمع وأ ةوزغ ىردأ ال , دابجلا ىف لكوتملا ىنأ
 اهلا راشملا هتياور ىف ناسيك نب بهو نع قحس] نبا مزج نکل « موقلا عم ىعهسو هم و لجلا ىلاطعأف » ةريغم
 نع سينأ نب هللا دبع نب ةيطع قيرط نم ىدقاولا هجرخأ اذكو « لغ نم عاقرلا تاذ ةوزغ ىف ناك كلذ نأب لبق

 نأ .ىراحطلا ةاور ىف عقد لوف اضبأو مرغ نم كاذل طيضأ ىزافملا لمآ نال يی رف ف ةحجارلا ىو رباج
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 تاذ ةوزغ قبرط فالخم ةكم قيرطا ةيفالم كوبت قبرط تسيل و « ةئيدملا ىلإ ةكم قبرط نم مهعوجد ىف عقو كلذ -
 مأ اركب تجوزتأ لاق ء معن لاف ؟ تجوزت له» ةعقلا كلت ىف هلأس لب هنأ هقرط نم ريك ىف ناف اضيأو « عاقرلا
 نوطشمتل . ايث جوزتف هنارغأ كرنو دأب مفا هابأ نأب بيثلا هجوزتب هراذتعا هيفو ء ثدحلا ءابيث.

 نم رهظأ عاقرلا .تاذ ىف ةصقلا عوفر نوكف 5 هيأ ةأفر 5 تر 5 ناک كلذ نأب رشأف 2 نوياع موقتو :

 هللاو نيذس عبس اهدعب تناك كونتو < حيحصلا ىلع ةدحاو ةئسب دحأ لع تناك ع اقرلا تاذ نآل كويت ف اهعوقو

 1 (ارائيد نيرشعب هارتشا ر اج نع ةرضفوبأ لاقو) هلو , قحا نبا لاق ام «لئالدلا » ىف قهبلا مزج مرجال ؛ لعأ

 لسم هجرخأو «ارانید نيرشع غلب ىح ارائيد ارائيد یادیزب لاز اف , ظفلب هنع یری رجلا قيرط نم هجام نبا هلصو .
 لصاحلاو « لاوقألا نم هريغا ةتفاوم ىأ (رثك أ ةيقوأب ىمدثلا لوقو) لوق . نُلا مهب أف ةرضن ىبأ نيرط نم ىاسنلاو
 ش قاوأ عبدأو بهذ ةيقوأو ؛ مدقت اک امفلاغأل ىهو ريناد ةعبرأو ؛ راكألا ةياود ىهو ةقوأ تاياورلا نم
 كيز نب ىلع ةباور نم رازااو رج دزع عقدر « تملا لكذ ام اذه ار اند نورشءو مرد اتئامو قاوأ نيصخو

 مہآ فالتخالا ببس : لاقف تاباورلا هذه نيب هريغو ضايع عج دقو «ارانيد رشع ةئالث » لكوتملا ىنأ نع
 عم ياد ةغبدألاو « بهذلا ةيقرآلا نم ردقب سخلاو قاوأ عبرألاو ءبعذلا ةيقوأ دارملاو « ىنعملاب اوور
 7 نأكو : لاق < مهرد»ىئاملا عم اضرد نيعبرألا ةءاور كلذكو . ددملاو نزولا فالتخا ىلع ةلوم ارانيد نيريشعلا

 .: ىدوادلا لافو . اصخلم ها سكملاب وأ ءافولا هب لصح امع بهذلابو ءدقملا هيلع عفو امع ةضفلاب رابخإلا
 ذثموي اهتميقو ةضف نم دارأ عبرأ وأ قاوأ سخ لاق نمو « قلطأ نم لوق اهياع لمحيو « بهذ ةيقوأ دارملا
 فسعتلا نم هيف ام ىنخع الو « ةيقوآلا ىلع ةدايزلا نم عقو ام فالتخالا ببس نوكي نأ لمتحيو : لاق « بهذ ةيفوأ
 أ ىلع ىنبم وهو « قيقحتلا نع ديعب كلذ فلكست و « قيفلتلا ليقيال افالتخا لما نمت ىف اوفلتخا : ىطرقلا لاق

 بلا هجاب هلآ تاياورلا حوممب نم لصحت اهناو « كح كا قيقحتب قلمتيال هنأ عم . هطب ماقتسا الو هلق حضي ل
 ` مهفالتخا سيل : ىليعامسالا لاق . كلذ قيقحتب لملا مدعرضي الو « ةمولعم ةدايز ءافولا دنع هدازو !مهنإب مولعم نم

 ةكربو : هبامصأ ىلع هونحو هعضاوتو ېپ همرك نایب هلجال كثدحلا قيس ىذلا ضرفغلا نال « راضب نملا ردق ىف

 ١ نم ىراخبلا هيلا حنج امو : تلق . ثيدحلا لصأل هنيهوت نملا ردق ىف موضعب مو نم مزلي الو ‹ كلذ ريغو هئاعد
 ٠ ضزعي نمل ةمواسملا ذاوج ثيدحلا ىو . قيفوتلا هتلابو كلذ دمتعيلف «دعسأ قيقحتلا ىلإ عوجرلاب و ٠ دعقأ حمجرتلا
 ٠ ةمص ىف اطرش سيل ضبقلا ناو « نملا ركذب ىرتشملا ءادتباو « دّقملا رار قتسا لبق عببملا ىف ةسكاملاو « عببلل هتعلس

 اههجو ىلع ةصقلاب نايتالل حاصلا لمعلاب ثدحتلاو ؛ زئاجلا مالا ىف زئاج ءال د لوقب ريبكلا ةباجأ نأو ؛ عيبلا |

 ام مهتتاعلو « مهب لزتي اع هلاؤسو هباحصأل ريبكلاو مامإلا دقفت هيفو . رخفلا ةداراو سفنلا ةيكرت هجو ىلعال

 هلحو « ةفلكم ريغ تناك ناو ريسلل ةبادلا برض زاوج هيفو . لِي هعضاوتو « ءاعد وأ لام وأ لاح نم رست
 , نويدلا ءافو ىف ةلاكولا هيفو . هسيئرل عباتلا ريقوت هيفو ٠ ءايعإو بعت طرف مم اهنم كلذ نأ ققحتي مل اذإ ام
 هيقو « هينعب لب ال لاق : كل وه » راج لوقل ضبقلا لبق ةبطعلا در ءرفو . ةئيسنلاب ءارشلاو « ىرتشملا ىلع نزولاو
 ةجح الو , لبإلا لاوبأ ةرارط ىلع كلذ نم لدتساو ؛ هيلاوحو دجسملا باحر ىلا ةعتمآلاو باودلا لاعدإ زاوج
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 « ءادآلا دنع نا ىف ةدايزلا زاوج هيفو . « ةدايزلا ىتقرافتال » رباج لوقل هب كربتي ام ىلع ةظفاحلا هيفو . هيف

 ىه وأ 0 اهدر بحب مل الثم بيعي ةعلساا تدر ول یتح ةغن أتم ةيه ىهو < كااملا اضرب نکلا نزولا ىف ناحجرلاو

 عم لج عيبب هل ْهكلَع ىنلا مآ لثتماو هسفن ظح كرت ثمح راجل ةليضف هيفو . لاتحا هيف “درت ىح نمثلل ةعبات

ايتعاب كلذ لبق كلام ناک نو ىلا ءىثأا ةفاضأ زاوجو ¢ رپ ینا ةرهاظ ةزجعم هبقو .٠ هيلا هجا.تحا
 « ناكام ر

 ٠ ةغيص ركذي ملو « هتعبف « ةيقوأب هينعب لاق ه هيف هلوقل « لوبق الو باحياب حرصت ريغب عيبلا ةمص ىلع هب لدتساو

 لاق » ةلاكولا يف ةيضالا ءاطع ةياور ىف علقو دقو « عوقولا مدع مزلتسيال ركذلا مدع نال هيف ةجح الو

 لب لاق » دابجلا ىف ةيتالا رر رج ةباور ىفو « هيف باعيإ الو لوبقلا هيف اذهف « ريناند ةعبرأب هتذخأ دق لاق « هينعب

 اهنم نيبأو . اعم لوبقلاو باجبالا هيفف « ةتذخأ دق لاق « اهب كل وف بهذ ةيقوأ “لع لجرل : تلق « هيلعب

 « هتذخأ دق لاق « اهب كل وهف تلق « ممن لاق ‹ تيضر دق تلق , دمحأ دنع نايك نن بهو نع قحس] نبا ةياور

 کر نم هل مدقت امل اذه راج لج مآ لآ : ( ليمكت ) . تايانكلاب دوقعلا غيص ىف ءافةك الا ىلع ا لدتسيف

 لاق راج نع رييزلا ىلأ لإ هعمل ءركاسع نبا مجرات د نم راج ةمجرت ىف ت أرف « نسح ل آم ىلا ب ىنلا

 ةقدصلا لب] ىف هلمجا : لاقف هتصق فرعف رمع هب تيتأف ءزجمف « رعو ركب ىبأو لي ىنلا نامز ىدنع لما ماقد

 « تام نأ ىلا كلذ ةب لعفف « ىعارملا بيطأ ىفو

 ةلماعملا ف طورشلا امص 5 — م

 هنع هللا ىضر رره ىبأ نع _جرعألا نع دانا وبأ انثدح بيع انتربخأ ناما وبأ زت - ۹
 ةنونلا انتوفكست : اولاقف . ال : لاق . <ليخنلا انناوخإ نيبو انكي قا : لكم ىنل راصنألا رتلاق » لاق

 « انمطأو انممس : اولاق « ةرلا ىف ككرشنو

 هللا ىغر رع نب هللا دبع نع مفان نع ءامسأ نب ”ةيرب وج افتح ”ليعامسإ نب یوم اشو ۰
e 5> E . ٠ ١ 

 ص و ےس

 « اهنم ج راب ام : رطش ملو « اهوعّرزيو اهوا نأ دوببلا ربيخ يم رفا لوسر ىطعأ » لاق هنع

 لضف » ىف هيلع مالكلا مدقت دقو ؛ ةعرازم ةرملا ىف موكرشي و لمعلاو ةنؤملا راصنآلا اوفكي نأ نيرجاهملا قفاوت

 مسقن انوفكت نإ هريدقت نآل , ايعرش راصف عراشلا هربتعا ىوغل روكذملا طرشلاو . ةبملا رخاوأ ىف « ةحينملا

 ةعرازملا ىف هيلع مالكلا مدقت دقو , ًارصتخم هركذ « زييخ لهآ ةعرازم ةصق ىف رع نبا ثيدح امہناث . نيب

 ۰ حاكنلا ةع دلع را ىف رطورشلا داب ¬“

 : رولا لاقو . تطَرش ام ةكلو « طورشلا دنع رقوقملا عطاقم "نإ : رع لاقو

 ين دعوو « ىنقدصف ىثدج : لاق نسحأف هن رهاصمأ ىف هيلع 'ىنثأف "ل ًاريص کد الكم ىبلا تعم »

 « ىل فرن



 ماب 0 ۲۷۲۵ - ۲۷۲۱ كيدحللا

 نع ريلثا يأ نع بيبح ىلأ نب ديزي ن لاف یوا ا نيو ن فا دبع اشم كك ۱

 مو 2 6 5 2 ١ ٠

 هب متلدحتسا ام اه اوفوت نأ طورشلا قحأ » يل هللا لوسر : لاق لاق : هنع هلا ىضر ساع نب هبت

 6 ونا

 [ه١6١ : ىف هفرط - ۲۷۲۱ ثيدحلا ]

 هلق . دقملا تقو دارملاو ءةدقع د نم ةلمهملا نيعلا عضب ( حاكنلا ةدقع دنع ربملا ف طورشلا باب ) هلوق

 ليعامإ قيرط نم روص:م نب ديعسو ةبيش ىبأ نبا هلصو ( خلا قوقحلا عطاقم نا ) باطخلا نبا ىأ ( رمع لاتو )

 « حاكتلا ف هقايس ىف أ يسو « هنع  نونلا نوكسو ةمجعملا حتفب منغ نب نمحرلا دبع نع رجابملا ىبأ نب هقا ديبع نبا

 رقع رازلا ىف طورشلا بسيسساب - ۷

VYقرا ةلظنح تمم لاق ديعس نب يع انثكدح نبيع نا امتدح ليعامسإ نب كلام اشم -  

 ¢ اا ا ¢ “لح راصنألا و لوق هنع 2 ۍضر دخ نب مقار تعمس : لاق

 < قرتولا نع هنن مو « كلذ نع انيمنف . هذ جرخم لو وذه تجرأ امف

 نب مفاد ثيدح هيف رڪذ مث , بابي لبق ةيضاملا نم صخأ ةمجرتلا هذه ( ةعرارملا ف طورشلا باب ) هلق

 حاكنلا ىف طورشلا “نم زوج الام ساپ - ۸
 Es 5 95 لھ وک 7 ر س

 ىضر ةريره ىلأ نع ديعس نع ئره زلا نع رد اند مرر نير ادع د دس اشو - ۴۳

 "نط الو ‹ ميخأ عيب ىلع ندب رب الو «اوشجانتالو « دابل ”رضاح موال و لاق ب ېنلا نع هنع هلا

 « اهءانإ ىنكتسنل اهتخأ قالط ٌةأرملا لأست الو . هتبطخ ىلع

 « هيخأ ةبطخ ىلع نيطخ الو » هيفو ةري ره ىبأ ثيدح هيف ركذ (حاكنلا ف طورشلا نم زوحي ال ام باب ) هلو
 ةبسفلاب ىأ «اهتخأ قالطه هلوقو , هناكم ىف عوببلا نم هب قاعتيام مدقتو , حاكناا باتك ىف هيلع مالكلا یتآیسو

 بااغلا اهنال مالسالا ةوخأ دارملا وأ , نيترض ناريصي امه: وك ىلإ

 دودحلا ىف لعمال ىتلا طورشلا اپ - ٩

 E ب 0 نع 6 و 0 1 e انكم — Ve فشل

 وهو - 0 ل لا لق رباتكب یل تيَصَق الإ هللا REE لوسر ینا



NEطورشلا باک ه4  

 a 3 0 و ٠ ہے ا 1 ت 5 «+

 ىلع ًافيسع ناك ىبا "نإ : لاق .'لق: هلو للا لوسر لاقف : ىل نذئاو هلا ٍباتكب انن ٍضقاق مع :  *ةنم هنأ

 ىفورجخأف علا نلهأ تاأف « ةدبلوو قاش راع "ههم تيدتفاف جرا ىنبا لع نأ تاريخأ ىفإو ؛ هتأرماب 'ىنازف اذه
 وشيب ىسقن ىذلاو : ب لا لوسر لاقف . مجرلا اذه قارما ىلع هنو ماع بيرغتو ر ةئام راج ىنبا ىلع امنأ

 ىلإ سن ٤ ردا e ٠ بب E كام اجا كيب لو در مالاو ةديل ولا: را ربانکب اكتبي "نيضفأل

 3 6 CS ا 4 وتم ماف « تفرتعاف الع ادن لاق - امج راق تف رجا ر نا اذه زأرما

 دقو هينا 3 ةضق ىف دلاخ نب ديزو ةريره ىنأ.ثيدخح هنف.زكذ ( دودحلا ىف لحتال لا طور كا باب )هلق

 نم د عقر ىف عقو طرش لك نأ  ثيدحلا نم دافتسسو « «دردرم وبف روج ىلع اوحلطصا اذل : حلصلا ى هل مجرت

O Rsش . ىلاعت هل  

 ي نأ ىلع راب يضر اذإ بتاكل طورش نم وجاب بيضا + 1

Aةشئاع ىلع تاخد لاف هيأ نعاكلل نما ني دحاولا ةليعانتادح ع الخ انعم  

 | یوی ى اا ېی رشا ينم ما: ”"تااقف اک وا ةر لع تاخد د .تلاق | هلع ا یر

 ٤ كلذ مسف : . كيف ىل ةجاحال : تلا . قالو وطرب یئ ىنوميببال لمآ نإ: كاف: م : تلاق . قيقتعأت 0

 كا ناوءاش ام اوط و وقيل اهيقيعاف اراشا: اق ؟ ةر نأ ام: لاق را - هلل ثلا وسر 8

 06 طر لام ار رشا نإ تعا ن 1 هالاولا : تلو يللا لاق ,.اهءالؤ امله طرتشاو اهتقتعأف زد

 ب ةصق ف ةا ثيدح يف لكل( تب نأ لع حبلا ىضر اذِإ بتاكملا طورش نم زوحياف باب ) هلوق“

 : قتعلا ا مدقت دقو

 ۰ . قالطلا ىف طورشلا بسا - 3

 ا قحأوبف عا وأ قالطاب أن نإ : : العو نسما ب نبا لاو 00

 ضو ةه أ نع مزح ىبأ ن 3 تبا رن “ڍڪ نع ابشع ايثادح رع" نب اد شو — ¥

 الط ”ةأرلل طرشت ناو + ار ءألل a عات ذنأو ا نع كي رفا وسر 2

 أ ؟ ةءرتقل ضو: وزع چو ٠ ميخأ موس ىلع لجرلا ماسی نأو ءاهتخأ
 م ظ ٠ ةبعش نع دمصلا دبع ا ا

 000 » لاهن ن e فل لقو ایپ » لاقو» 4 م » نحرلا دبعو ردنغ < لاقو



 فلل ۰ 5 | ۳۷۲۷ ثيدحلا |

 ىأ( أدب نإ : ءاطعو نسحلاو بیلا تبا لاقد ) هلق < .قالطلا قيلمت ىأ ( قالا ف طورشلا باب ) هلوق
 لوقي لوا ف بیل نباو نحل نح ةداتق نع رمعم نع قازرا بع هلصو (هطرشب قحأ وف رخأ وأ) ةزم
 قاتع الو قالط هيلع سيلف لاق ىذلا لمف اذإ الق « قاتملاو قالطلا مدقي !ذك لمف مل نإ رح .هدبعو قل اط هتأ ىمأ
 .قحأآوه ءال : لات« قالطل اب أدب .نيح ةقيلطت ىه نولوقي اساث ناف هل تلق : دازو هلثم . ءاطع نع ريرج نبا نعو

 . أدييف قالطلاب فاح لجرلا ىف نسحلاو بيسملا نب ديعس نع ةذاتق نع رخآ هجو نم ةييش ىلأ نبا ىورو . هطرشب
 هني لبق قالطلاب أدب اذإ : ىمخنلا مهار ]و يرش لوق ىلا كلذب ةداتق راشأو « همالكب هلصو اذإ هاينث هل : الاق هب
 دقو +: ىعجشالا نادلس وه ( مزاح ىفأ نع ) هلق كلذ ىف روحا ميفلاخ دقو رغم اذإ ام فالخب قالطلا عقو

 قالط ةأرلا طراد الو» لوق تم ضرشاو «هعضاوم ىف اقرقف عويبلا ف اذه ةريره ىبأ ثيدح لع مالكا مدقت
 ` نيا هلاق یەم دنع ىو یک | مكي 0147 قالا كو اا قف كلا تطرتشا اذإ انآ هموبفم نال « اأ
 .  نبا ىأ ( امم هعبات ) هلق . ىلامت هللا ءاش گل حاکسنا باتتك ىف قالطلاب هنم قلتلم ىلع مالكلا یت آیو « لاطب
 ٠ كثيدحلا عفرب هحيرصت يف ةرعرع نب دمع امبات امهنأ ىنعملاو يشراولا دبههنبا وه ( دمصلا ديغو ) ىرينملا ذاعم
 ْ هاير اپن یب (ىهن) ىدهم نبا ىأ ( نحرلا ديعو ردنغ اتو) هلوق . احيرص هيلا یہا دانسإو ےب ىنلا ىلا

 ع ىنعي سايإ ىبأ نبا ىأ ( مدآ لاقو ) هلوق ٠ ءاملا رسكو نوذلا مضب هر کذو « لعافا مب أف ةبمش نع اضيأ ش
 : ةلوصوم انل تعقو دق تاياورلا هذهو . اضيأ « ىلا لعاف ايمسي ملو ءاحلاو نونلا متفب ىأ (ىبن) انعيأ 5-5 ٠ نع ىنمي ( لاهنم نب جاجحو ) ليمش نبا ىأ (رضنلا لاقو ) هلوق . اضيأ ىهنلا لعاف مسي ملو ىأ ( انيبن) : ةبعش

liدمصلا دبع ةياور امأو « كيدملا «قلتلا نع: ىن لَ هلل لوسو نا ه هظقلو سم اهل طوف ذاعم ةياور:  
 قيرط نم اسلا هجرخأ كلذكو « ذاعف ثيدح لم « ین لَو هللا لوسر نا م امف لاتو اضنأ لسم اهلصوف
 ٠ .لهدواد وبأ كش نکل « ةبعش نع مهاكىملايطلا دواد ىبأو يكب نب:يحي قيرط ن ةناوع وہ آو د نب جاجح
 هتباور ىف لاقو ٍردْنَغ انئدح . عات نب رکی وبأ اد لاق اضيأ لسم الصوف ردنغ ةياور امأو ‹ ىهن وأ یہن وه

 امهالك رضنلا ىبأ قيرط نم ةئاوع وبأو « برج نب بهو قيرط نم مم هجرخأ كلذكو « ىراخبلا هقلع اک ىبت ٠
 ةياور هتخسأ ىف اهانيورف مدآ ةياور امأو 07  اهلصوق ىدبم نب نحرلا دبع ةياور:امأو.. :ةبعش نع

 ١ ب عالج اور ابا وو هع مدن ق رار ن قس السر ليش نب رضنلا ةياور امأو « هلع ديزي نب مهادبا ْ

 ةنأوع وب أ هجرخأو : ةبعش نع رمع نب:صفخ ةياؤرب امترقو  هنع ىضاقلا ليعامس] قب رط نم بلا اهاصوف لابنم
 نأو» نمل اذه ىف هلوقو . كي لو « كي ىنلا نع هيف لاقف تب اث نب ىدغ نع ةسينأ ىلأ نب دي قيرزط نم
 .ىبارعالا نأ ىنمملاو « نامزلا كلذ ف رع ىلع كلذ هيلع قلطأ و + ىرضحلا رجابملاب دارملا « ىبارعألل رجابملا عاتبي
 هيله زير هنر نأ 4ام ] و: اهرر امقت قولا لمأ مرح الثل رضاحلا هل لكو تال ايش عاتبيل وسلا ءاج اذإ
 ةيضاملا ةياورلا قفاويق عيبي نأ « عاتبي نأ » هلوةب دارملا نوكي نأ لمتو

 شیب فلؤلا لملو ٠ وبلا هذه فذحو هكرت ىرخأ ىو ؟ ةذمتعم ةخدنب ضا ل اهلصوف ٠ هلوق دعب : قالو ةعبط شماه ف )0(

 فأ مل رضنلاو نجرلا دبعو مدآ ةياورو» ةمدقلا یف رجح نبا لناحلا لاق : الط لا راب 4بهو .٠ نجرلا دبع ةياور لصو نم ىلد ثلا

 3 هئه هد ی هيوهار نب قح] اہاصوف رضنلا ةءاور امأو « هتتن ىف اهانيور مدآ ةناورد حتفلا ىف لاقو ٠ ةلوصو» ىأ « اهيلع



 طورشلا باک o4 ٍ ا ۳٦

 لوقلاب سانلا مم طورشلا باپ - ١
 ت هع ر و و ا ء٣ 2 0 ى

 راسم بلعب ىنريخأ لاق ءريخأ عرج نبا نأ ماثه انّربخأ 'ىموم نب مهاربا اشو - 7+

 ريب نب ديعس نع هثادحب هتم دف اهريغو « هيحاص یل اهادحأ ليزي  ريَبُج نب ديمس نع رانی نب وثرعو

 2 01 ر 5 3 35

 'ىموم : ب هللا لوسر لاف » لاف بكن نأ ىنثدح : لاق امهم لا ىر سابع نبا دنا انإ : لاق

 قع 0 _ 2 ك 26 6 ع ا 3

 « ایس ىلوآلا تناك : ( اربص ىعم عيطخسل نل كنإ كل لفأ ملأ ) لاف ثيدحلا رك ذف . . هلا لوسر

 الغ ايقل ) ارْسُع یم نم هن الو تيت ام ىناذيخاؤمال لاق )ل . دمك ”ةثلاثلاو , العرش ىطس'ولاو

 « كم مهتامأ » _سابع نبا اهأرق (هتاقأف شنب "نأ ديرب ارادج_ ادج وف . . اقلطتافإ « ( "هلي

 ىسوم ةصق ىف بعك نب ”ىبأ نع سابع نبا ثيدح نم افرط هيف ركذ ( لوقلاب سانلا عم طورشلا باب ) هلوق

 نا إل هلوق ىلا طرشلاب راشأو « ادمع ةثلاثلاو اطرش ىطسولاو انايسن ىلوآلا تناك» هلوق هنم دارملاو « رضخلاو

 لمملا ىلع ةلالد هيفو . ادحأ ادهشي ملو كلذ ابكي ملو كلذب ىسوم مازتلاو ( ىنبحاصت الف اهدعب ءىش نع كتل أس
\ 5 

 ركن ملو ( كنيبو ىنيب قارف اذه إل ظرشلا فلخأ امل ىسومل لات رضخلا ناف « طرشلا هيلع لد ام ىف

 كلذ مالسلا امها سوم

 ءالولا ىف طورشلا ےصاپ - ۳

 ىنت ءاج » تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةو رع ن ماشه نع كلام اح ”ليعامسإ اشم = 4

 ةنوكيو مل اه دغأ نأ اوبحأ نإ : تلاقف . ىنينيعأف « ةيقوأ ماع لك ىف « قاوأ مست ىلع ىلهأ 'تبتاك: تل ف

 للي للا لوسرو - مثدنع نم تءاجخل « اهياع اوُبأف « مل تلاقف ابلهأ 5 0 تبعذف . تاعف ىل كالو

 تّربخأف ؛ هب ىبلا ممسف « مل ءالوا نوكحي نأ الإ | وأف « مهياع كلاذ تضر ىلإ : تلاقف - ”سسااج
 م 8 ےک تچ .٠ 0 و

 للا لوسر مق "مث . ةشئاع تدعفف . قتعأ نمل ءالولا امناف « ءالوا مل ىلط رقشاو اهيذخ : لاقف قلب 'ىبنلا ةشئاع

 نم ناکام ؟ للا باتك ىف تسل ًاطورش ةنوطرتشي لاجر ”لابام : لاق مث هيلع ىنثأو هللا ديل سيانلا ىف هَ
 راى

 ءالولا امنإو « ىاوأ للا طرشو « ءوحأ وللا اضف « طرش ةئام ناک إو « لطاب بف هللا باتك ىف سيل طرش

 3 ىتعأ نم

 هيلع مالكلا مدقت دقو « ةريرب ةصق ف ةشئاع ثيدح نم افرط هيف ركصذ ( ءالولا ىف طورشلا باب ) هلق
 ا قتلا بانک رخآ ىف فوتسم



 ۴۷ ۲۷۲۰ ثيدحلا

 كثجرخأ تش اذإ » ةعرازلا ىف طرتشا اذإ ساپ - 5

 نبا نع روقان نع كلام انريخأ يالا ناسغ وبأ يم نب دمع اندح دمحأ وبأ شو - ۰

 لماع هب هللا لوسر "نإ :لاقف ابيطخ رع ماق ربع نب. هللا دبع بيخ لهآ حدف امل » لاق امهم هللا ىضر رع
 ت

 نم هيلع ىف كابه هلام ىلا رخ رع نب ولا دبع نإو « هللا ؟“رفأ امك رفت : لاقو ملا ومأ ىلع ريخ دوهي ےس ےس

 مرمع مججأ الف . مءالْجإ تيأر دقو انهو انودَع م ءم ريغ ودع كانه انل سيلو « هالجرو مادي "تحف ليلا

 ولاومألا ىلعانلماعو هلي ةلمم انرقأ دقو انجرح « نينموملا َريمأ اي: لاقف_قيقحلا ىلأ ىنب دحأ ”ءاأ كلذ ىلع

 ربح نم تجرخأ اذإ كب فيك: هيلو هللا لوسر لوق تيسن ىنأ تنئظأ : ريع لاقف ؟انل كلذ طّرشو

 مهالجأف . هللا كودعاي ت بذ : لاقف . ساقلا ىبأ نم بره الذ ناك: لاقف . ةليل دعب قليل كصولف كب و دمت

 « كلاذ ريغو لابحو باتقأ نم اضورعو ًالبإو الام ملا نم مل ناكام ةميق ماطعأو « رع
 1 هرصتخا « هلل «”ىبنلا نع رع نع رع نا نع مفان نع ٌةبسحأ لا ديبع نع همس نب داس اور

 ثر دول مجرتو « ةرصتخم ةمجرتلا هذه ركذ اذك ( كتجرخأ تش اذإ : ةعرازملا ف طرتشا اذإ باب ) هلوق

 امهف امواعم الجأ ركذي ملو هللا كرقأ ام كرقأ :ضرألا بر لاق اذإ » لاقف اذه نم حضوأب ةعرازملا ىف بابلا

 ظفلب انه هدروأو « انئشام كلذ ىلع كرقن » ظفلب ربيخ دوبي ةصق ىف رمع نبا تيدح كانه جرخأو « امهيضارت ىلع
 ىرخالا دارم نيتياورلا ىدحإ تنيب و « ىرخألا ىف ىذلا نتملا ظفل ىلع ةمجرت لك ىف لاحأف « ها كرقأام كرقن د
 هللاو  مكجارخ] دق هللا نأ نيب: مانجر خآف انّئش اذاف اف کک انأ هللا ردق ام « هللا كرقأ ام » هلوقب دارملا نأو

 ,دمأ ىلا ال كلابلا ةاقاسملا ىف راملا زاوج هيفو ؛ ةر احلا زاوج ىلع هب لالدتسالا همجوت ةعرازاا ىف مد#ت دقو. لعأ

 لهآ نأ وأ« اذكب ةئس لك تنيع نكل ركذت مل وأ « لقنت ملو ةروكذم تناكةدملا نأ لاهتحاب هزحي مل نم باجأو
 انثدح ) هلوَق ء لعأ هللاو ء ىنجالا ف طرتشيام ابق طرتشيال هدبعل ديسلا ةلماعمو نيملسلل اديبع اوراص ربيخ
 انثدح  رذ وبأ هقفاوو ىربرفلا نع هتياور ىف نكسلا نبالو « بوسنم الو ىمسم ريغ کال اذک ( دمحأ وبأ
 حالصلا نبا لاق يملا ديدشتو ةلمبملا ءاحلا حتتفب هوبأو « ءارلا ديدشتو ملا حتفب وهو ءهيومح نب نا" غا نبأ

 اهرخآو ةينادحتلا نوكسو واولاو ميلا حتفب مريغو « ةيناتحتلا حتفو واولا نوكسو ميما مضب اهنولوقي ثيدحلا لهأ
 نبال رعش ىف عقو نكل : تلق . لدلغ دقف ءاحلا لدب ةيناقوملا ةانئملا ءاتلاب نيثدحلا نم هلاق نمو « عيمجلا دنع ءاه

 هل سيلو « روبشم ةقث میلا حتفب ىتاذمه وهو « ىلسن نم ةيوطفن ناك نا » : هلوق وهو كلذ زوج ىلع لديام ديرد

 وب أ هلأ نومعزي ىراخي لهآ : احلا لاقو . نويندم هقوف نمو وهو « هخيش اذكو « ثيدحلا اذه ريغ ىداخبلا ىف
 رع ابأ نات « ءارفلا باهولا دبع نب دم دحأ وبأ دارلا نوكي نأ لمحو . ىدنك-بلا فسوي نب دمع دجأ

 معن وبأ مزجو ؛ هقفاو نمو نكسلا نإا دنع كلذ ىف عقوام دمتعملاو « ىهت:ا ناسغ ىبأ نع هنع هاور ىلمتسملا

 . رارم نع نوراه نب یسوم قيرط نم هجرخأ مث . هئيدح ثيدحلاو ىراخبلا همسي مل : لاقو روكذملا رارم هنأ



 طورشلا بات ه4 000 ۳۲۸ ْ 00 ٠

 ٠ هجرخأو « دانسإ ديغب كلام نع بهو نبا هاورو « هقيرط نم « بئارغلا » ىف نطقراذلا هجرخأ اذكو : تلق

 ءافلا حتفب ( عدف ) هلوق ٠ بتاكلا ىلع نبا ىأ ( ىح نب دمع انئدح ) هلق . « ةنيدملا رابخأ د ىف ةبش نب رع

 ق جوع عدقلا.: ليلخلا لاقو . امملصافم نم اتليزأ اذإ هادي تعدف « لصفملا لاوز نيتحتفب عقلا ‹ نيتلمهملاو

 لاقو « عدفلا وهف قاسلا فرطو بعكحلا نم اهلصأ نم مدقاا تغاز اذإ تباثلا ناسنالا قلم فو « لصافملا

 املعو تاياؤرلا عيمج ىف ىذلا اذه « قاسلا نيبو اهنيب لجزلا ىفو دعاسلا نيبو اهب فكلا ىف خيز وه : ىعمعالا

 «قامركلا هب مزجو غدف ىأ ةمجعملا نيغلاب نكسلا نبا ةياود ىف عقوو . ةصقلا هذه ىغفاولا وهو ىناطخلا حرش

 ىدعف ) هلوق : ةصقلا ىف رمع نبال كلذ عقب. ملو « ىرهوجلا هلاق فوجيلا ءىثلا رسك ةمجعملاب غدفلا نال مو وهو

 نأ لمتحصو ,لاقاذك« هالجرو هادي توتلاف زع نب قا دبع اورحس دولا نأك : ىباطحلا لاق ( لولا نم هيلع

 رخآ اهدانسإ فئصملا قلع ىلا ةيلس نب دامح ةياور ىف عقوو . ةياورلا هذه ىف ليللاب هديقت هدي وب هوب رض اون وكي

 هلوق ٠ ثيدحلا ءةيدي اوعدفف تيب قوف نم رع نبأ أوقلأو نيل ملا اوشغ رع نامز ناك الف  ظفاب بالا

 ( عمجأ الف .مءالجإ تيأر دق ) هلق . كلذب مهمهتن نيذلا ىأ « اهناكسا روحو ءاملا حتقو ةانثملا منعب (انتمهت)

 ىف ببسلا رصح ضتقيال اذهو . اقرفق ناك نأ دعب اعيمج هرمأ عج ىأ اذكىلع عمجأ : مثيلا وبأ لاقو « مزع ىأ

 : لاق ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نمن ىرهزلا ةأور امهدحأ : نارخآ نايبس هيف ىل عفو دقو « مليإ رمع ءالجإ

 ”نم هل ناك نم : لاقف « نائيد برعلا ةريزحجي عمشجيال , لاق هنأ: هللا لوسر نع تبثلا دجو ىتح ربع لازام

 * ھلو اناث هریغو ةييش ىبأ نبآ هجرخأ . مهالجاف كيلجم قافالإو «هل هدفت هن تأيلف دېع نيب اتكلا لهآ

 .ىديأ ىف مدخلا ىأ  لايملا ربك امل : لاف ىسنخالا دخ نإ ناثع قرط نم« ةئيدملا رابخأ » ىفةبش نب رمع

 . ٠ مهجارخ] ىف لء ءزج ءايشالا هذه نم لكن وكي: نأ لمحو . رمع مالجأ نضرألا قف لمعلا ىلع !ووقو نينلسملا

 . نيفاقو ةلمبع, ( قيقحلا بأ ىب دحأ ) هلق. ةهاركلاو جاعزإلا هجو ىلع نطولاو.لاملا نع جارخإلا ءالجالاو

 1 ٠ ىبأ ناو« انجرختال مهسيئر لاقند ىاقربلا ةياور ىف عقوو . هما ىلع فأ لو « ربي دوېم آر وهو ‹ رغصم

 - ودمت ( هلو . ةياذلا هذه ىلإ هوخأ قب و ريخ لتفف «نينمؤملا مأ ىح تاب ةيفد جوز ىنلا وه رخألا قيقحلا

 لب إلا ثانإ نم بكريام لوأ لبق و ةباشلا لبق و نيساا ىلغ ةرب اضل ةقاذلا : ةلمهملا داصل اب و فاقلا حتفب ( كصولق كب

 هلوق ٠ اهعوقف ىلق تابيغملاب هرابخإ نم كلذ ناكو بيخ نم ميجا رخإ ىلإ لِي راشأو « متاوقلا ةليوطلا ليقو
 نيب ( الام ) هلو . دجلا دض وهو لزا ريت ( ةليزه ):هلوق . هذه تناك» ىنممشكبلا ةياور ىف ( كلذ ناك)

 .٠٠ ضورملاو ةصاخ دقنلا لاملاب دارملا وأ « ماعلا ىلع صاخلا فاو نه ضورعلا كلذكو هيلع لبإلا فامعو < ةميقل

 ( هللا ديبع نع ةلس نب داح هادر ) هلوق . راقد الو اناويح نوكي الو ليكلا هلخدي ال ام ليقو « دقتلا ادعام

 هتياور ىف ىلعي وبأ كلذب حرصو هلصو ىف كش اداح نأ یا ( عمان نع هنا ( هلوق . ىرمعلا وه ريغصتلاب

 ىلا هبسنام ىلع هتياور ىف رصتقا ادا نأ ىلع لدن“ ةئيرق « لب يتلا نع » هل وقف نأ ىامركلا معزو  ةينآلا

 نم رصتخا هنأ دارملا اماو « لاق اك سيلو : تلق . ربع ىلا :بسننام نود لعف وأ لوق نم ةصقلا هذه ىف يب ىنلا

 ايهالك « ىوغبلا دئاوف » و « ىلعي ىبأ داسم » ىف هاني ور دقف« سالا سفن ىف عقاولا وهو « فوقوملا نود عوفرملا

 مهسيئر لاقف ٠ ابمسقت قحر ضحيلف ری مهس هل ناك نم : سع لاق» هظفلو ةبلس نب دامح نم دامح نب ىلعألا دبع نع



FMA ) ر ED rr vre قيدحلا 

 ١ فيك غي قا كوسر لوق ام طقس ارا : ء هل لاق . انف . ركب وبأو لي هنا لرد افا ا انعدو انجل

 « ةيبيدحلا لهأ نمريخ ده ناك نم نيب ع ام سقف ءاموي مث اموی مث اموب مأدلا وحن كتلحار كب تصقر اذا كب
 ىف هانيور اذكو : تاق كن ریغب داح نع اص نب ديلولا هاورو « دامح نع دحاو ريغ هاور اذكم ىوغبلا لاق

 « ريسلا ىف تعرشأ ىأ ۾ : كي تصقر » هلوق هيفو كش ريغب دانح نع دلاخ نب ةبده قيرط نه راجلا رمح دلسم

 , ةياور ةبسن ىديمحلل عقو : (هيبنت ٠) «ءاعرآو ءامت ىلا مالجأ ربع نأ » ةغرارملا ىف مدقت « ماشلا وحن » هلوقو

 ؛ هيلا هوزع A RE هنأكو « ىراخبلا ىلا ًادج ةلوطم ةبلس نب دام

 « لبق هتياور ىفام ضعب , ىلا ترشأ دقو « ارصتخم ةرات هيوريو ةرات هلوطي ناک اداح نأ ىلع ليعامسالاهبن دقو

 كلذ حجرو ؛ هنبأ عدفب دولا رم بااط اک ةيانجلاب ةيا اطملا حضوت ةوادماا نأ ىلع لياد ةصقلا ىف : بل لا لاق

 لف مئات و ع ا ةرادنل 3 کک E : لاق نأب

 طورشلا ةباتككو « برحلا نر اپ - ٠

 لاق رھا ىنريخأ لاق رم اغأ فاز را بع انث دح وع نيو هللا دبع ترم 0/05 00١

 الاق  هبحاص ثي ویا العا و زك یم ت اورو ةمرع نب هب رولا رنع ريا ني ور ىريغأ

 ا نإ : مى لا لا ٍقيرطلا ضب اونكاذإ یت ز ةن دلا نەز ا لور

 « شوجلا : رق ماذإ ى “لاح مم 0 كأم قا و. نورا تاد اوذغ ¢ “میا شيقل رلیخ ىف مم

 ر تك را « مباع مجم یتا ةيااب ناك اذإ ین ال ین ا شرار ذك 0 ا ١

 كاذ امو ءاوصقلا تلم : هب ئونلا لاقف . ءاوصقلا رال اولاقف 8 "ائ . لح لح : سانلا لاقف «هئاحارا ظ

 لل تامر امف نومي طخ توابل «هذيي ىض ینفاو : لاق م رمل را (

 ءا ليلق دم ىلع ةيبب دلا ىصقأب لز تح مع لمف لاق . تّ وف اهر رجز من. اهايإ مهتيطعأ الإ

 مس رفاه شاملا هب ر هلا طق ىلإ کشو ١ : وترا قدي سافا نيلي مف ار ساناا ضربت

 شحن لازام ا وف «ويف واجي نأ ممأ م « هتانك ني
 "ذإ ٠ تلاذك مانيب . هڼع اور دص ى ”ىّراب مل

 لهأ نم هلع للا رلو-ر ر ةبيع اوناکو -" ةعاّرخأ ع قوق نو رقت ىف هازل ءاقرَو نب ليد ءاج

 «ليفاطلل“ ذولا پو ؛ ةيبب دكا هايم ةادعأ اولز ۽ ىو "نب رماعو ى ن بيك کز ا :لاقف _ ةماهت

eنب رمتعم انثج انکل يا ولدت 0 00 2 هللا 00 تبا رن " » 
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feطورتلا باتك ه4  
 ےک

 لاق . لوفتام مپشلبأس : "لبكي لاف . هرمأ هللا نذفنيلو « فاس د رفت - تح اذه ىرمأ ىلع مهان اقل

 ميلع * ضرع نأ مش "ناف ءالوف لوقي ”هانثمسو ؛ لج را اذه نيب عانثجانإ : لاق ًاشب رق ىتأ ىتح قلطناف

 هتم لاق . لوقي ”هتميام تاه : مهنم وئأرلا وود لاقو ."ىثب ”هنع انوري نأ انل ةجاح ال : موا لاق . انس

 : اولاق ؟ لاو لاب ملأ موق اىأ :لاقفر دومسم نب ”ةورغ ماقف . لِ ىبل لاقام مهم دغ . اذكو اذك ”لوقي

 ا ملأ لاق. ال: اولاق ؟ ىنوسبمت لهف : لاق . ىلب : اولاق ؟ رهاولاب تسل : لاق . 'ىلب

 کیلع ضر دق اذه ناف : لاق . ىلب : اق ؟ تاع نتو یوو لعأب كج «لع اوم اش ظاكع لأ

 ومن ا ىتلا لاقف « ا 'ىنلا کس لمخ «ماتأف . هت هتث ا اولاق . هنأ وعدو اهولّيقا دشكر 4

 دحأب تمم له « كموق ̂ را تلصاتسا نإ ةتبارأ ر 4: كلذ دنع ٌةورعلاقف . ليبل لوق نم

 نِ باوشأ ىَرأل إو , اهوجُو ىرأال لاو ىناف ‹ یرخالا نكت ناو ؟ تلہ لها حاجا بلا نم

 : لاقف ؟ "عدو هنع رف ”نحنأ « تالا رطب صصما : ركب وبأ “ل لاق ؛ ةلوعديو اوي "نأ اةيلخ سانا

 لاق . كتبجأل اهب ةلزجلأ مل ىدنع كل 'تناك دي الل « هديب ىش 7 ىذلاو امأ : لاق . ركب وبأ : اولاق ؟ اذ نم

 لَ ئبلا سأر ىلع مئاق ةبمش” نب ةريغلاو « هتیخلب را لک مكس اماكف ءب ىلا ماكي لمجو

 : هل لاقو فيلا لمتب هدي برص ؛ هب ”ىنلا ةي ادد ورم یوه ادكف ءرتلا هيلعو بسلا نمو

 هديب ىس ىذلاو ف اوبأ 1 نإو . اوم دقف الإو « اوات "سالا هيف لخد ابف اول دي نأ اوءاش ناف "رهلغأ

 : لاقف . ةيمش "نب ”ةريغلل : لاق ؟ اذه نم : لاقف ةأر ورع مفر . الو وللا لوسر يل نع لدي را

 1 2 هاج ملم ماومأ ا وق بحص ةريغلا ناكو ؟ كر دغ ىف ىعسأ ةتساأ ؛ ر دغ ئأ

 ىنلا باحصأ "قمري لمج ةورُم نإ 2 یش ىف هنم تسلف لاما امأو لبق مالسإلا ا: هيَ ئنلا لاقف

 هجو اهم كلدف مم رلجر كك ف ع أي ةا “ ړل هلا لوسر يختم ملا وف لاق . هيب هيَ

 مه اوصأ اوضَمَخ ا وملك اذإو « هئوُضَو ىلع نواف اوداك اصر اذإو « هرمأ اورَدَتبا مرا اذإو « هدلجو

 ىلع تادفو دقل لاو ءرموق 'ىأ : لاف هباحصأ ىلإ ءور مجرف . هلل ايظمت“ ”رظنلا هيلإ نو دمع امو « هدنع

 دع باحصأ ماظعي ااا ةن طق اكلم تار نا لاو ؛ ناجل و ىرسك د موف لع ”تدفّوو ؛ كولا

 مترو هدلجو بجو اهب كلكدف مهنم _لجر فك ىف "تمو الإ ةءاخن“ متعب نإ هلو ء اد هيَ

 هيلا نوح امو « دنع مهن اوصأ اوُضَنَح اوماكت اذإو « هيوضَو ىلع ةنولتتقي اوداك ا اوردتبا
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 . هت: ارش آ نکا ةنانك ىب نم لجر لاقف. اهولَبقاف دش ر ل كيم ض َرَع دف ”هنإو . 0

 اهو اف « ندا ”نومظتُي موق نم وهو ؛ نالف اذه : ب هلا لوسر لاقوباحصأو لب "ىنلا ىلع ىرش

 نع اودي .نأ مالوم ىنبنيام « هللا ناحبس : لاق كلذ ىأر الف . نوبل سانلا هبقتساو « 4 "تكمبف . هل

 اق تريلا نع وصب نأ عراف + ت ر يشأو تاب دق نادل ؛ تيأر : لاق هباحصأ ىلإ َمِجَر الف . تيب

 : لَو ىنلا لاق مهيلع فرشأ الف هتلا : اولاقف . هلآ ینوعد : لاقف رصف "نب رک هل لاقي مهنم لجر

 لاق. و ۶ نب اعد اک وه اهيبف . غ ىلا ملك < لغ خف لعر وهو « زّوكم اذه

 لاق . مرم نم کل لع دف : ل نبل لاق ورم ب "ليي ءاج امل نأ ةمركع نع بوي ىتربخأف : مْ

 چب ىبلا اعدف . اباتك كئييو اننیب بک | تاه : لاقف ورع "نب لیس ءا : هئيدح ىف ىره لا لاق معَ

 « ىهام ىردأ ام وفا وف ن حراا د امأ : لیس لاقف .« حرا نحرلا وا يسب د إب ًىنلا لاقف «بناكلا

 0 : ۰. نهرا رشا ہم! الإ امبتكنأل او : نوماسملا لاقف «بتک ٹاک e “ا ڭكماب د بتك أ نكسلو

 ا ليك لاقف «هَللا لور دمع هيلع ىضاقام اذه » لاق مث.« "ملل كساب » ْبتك ٠ : هب ئىدلا لاقف « مجرا

 «« هل دبع نب ادع و بكا نكللو «كافلتاق الو تيبلا نع ةانْدَدَص ام هللا وسر كأ ٣َ انک ول لاو

 كلاذو : ؛ئىرهذلا لاق « هللا دبع ”نب دمع د شک ١٠١ ىنومُكب ذك نإو ہللا لورا ىنإ فاو : كي *ئىدلا لاقف

 اول نأ ىلع : لَم ىبلا هل لاقف « اهايإ ہا "الإ وللا تام رح اهبف نوماقمي ةطخ ىتنولأسي ال » هوش

 ماعلا نم كلذ 'نكسل و « ةطغض "ان ادخأ انأ برملا ثادحتتالوفاو ليش ل ةف . هب فوطتف _تببلا "نيبو انتي

 لاق انيلإ تدر الإ - كنید ىلع ناك “ناو - جر انم كينأيال نأ ىلعو : ل ءس لاقف ءبتكف « لبقلا

 de 7 لدو لخد ذإ و ”نيكرشلا لإ هر نيك فا احبس : نوداسملا

 اذه : ل ”لاقف « نیس لارظأ نيب هسفنب ىر تح ةكم رلقسأ ني | جرح دقو «ودويف ىف سوي ورح نإ

 ا ولاوف : لاق . دعب ”باتكسلا ضقت ملانإ : لَو ىلا لاقف . ىلإ هدر نأ هيلع كيضاقأ نم لو داب

 ٠ لاق « لف یہ : لا كل“ مزيجعي انأ ام: لاق 0 رج أف : يا ىبلا لاق . ا یش ىلع تلا

 . دقو ”نيكرشملا ىلا در «نيملسلل شعم اىأ : ر دج وآل كل هان رِجأ دق لب : ركي لاف . لعافب انآ ام

 .:”يباطلكا نب ربع لاقف لاق . ہلا ىف اديدش زف تاكو ؟ ثقل دقام نورت الأ ؟ الم تلج

 للك طابا ىلع ان ودعو ملا ىلع انسلأ + تلق . ى : لاق ؟ ا هلا ین تل : تاق کب ہلا ین تيب



 7 تلق . یرصان دسار ف اا اوسر یاب 6a7 اهلی كلف . ا

 هيأ كتاف لاق. ال : كلت لل ماعلا ميتأف انأ كلةربخاف « لب: لاق ؟ ب "ف ودمتم ثيبلا أنس اا انثسحت تنك

 لم انا : تلق ل لاق ؟ اتع هللا ین اذه سيلأ ءركب بأ: ”تلقف ركب اءأ ثيتأف : لاق. وب ”فئوطمو

 وسرت هنإ «”لجرلا اهب: لاق ۲6 ايد قان ىلع رف تلق لب : لاق ؟لطابلا لع ادعو محلا
 E ناك سيلا "تلق. "حلا ىلع هنإ وفا وف هزارفب "كتاف « هرصان وهو ؛ هير یم بلو ؛ هلع و هللا

 . هب "فولو هينآآ كنا : : لاق . اللا: : تلق ؟ "ماعلا هيتأت ”كنأ هل رسخأفأ < ىلب لاق كه ”فولطتو تییلا أنس

 :.وباسسأل ا للا وسر لاق بانكا ةيضق نم عَ اف: لاق : لاما كلل /تليمف : ره لاق یره لاق

 e اذ لاق تح « لج مهنم ماقام للف لاق : اوقلحا م ادر وسوف |

 N « جرخا ؟ كلذ بع“ اهلا ینا : ل أ تلاقف « سال نم قل ام اه رک ف الس ما ىلع لغد

 حم: كلذ لمف تح مهنمأدحأ م ماكي ف ج رف كتاف كتلي وعالتو كدب تنك قجألك مهنمأدحأ

 0 لفي موضعي داكىتح «ًاضنب < لحي مب لجو ءاورختف وما كلذ اوأر الف . هقل قاس امو تل 5 اا

 . ”تانمؤملا واج اذإ اوشا نيذلا اهي اي :٠) :[ ةيجتملا ٠ ] ىلاعت هذ نا لاف « تانمۇم ص هداج مث ا

 جرف ؛ كرش هل اتناک ن يثأرما ذوب رم یف (رفرا ركل يح ىقح - نه نقولا تارجابم
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الاو نايفس ىبأ نن : ةيرامُم اهادحإ
تا مجرم بمآ نب ناوفص 'ىرخ

 لج ويصب ا «يدلا ىلإ لڑ ی

 تح هب اجر نيلجرلا ىلا ١ همفدف ءانل تلمج ىذأا دملا : اولاقف نيل هبط ىف اوسر اف « ءم وهو شرق نم

 نال لاذ تقيس أل نوفا * را رريصب بأ لاقف « ممل رمت نيم نولك أي اولزعف « ةفيكملا اذ اغلب

 : ريصب ب وبأ لاقف . ترج مو تبرج موب تب رجدقل ديما ا لاو لجأ: : لاقف خلا ساف ءاديج

 ' لاقق ودب دجسلا ”لخدف:« ةنيدملا يأ ىتح رحل “زو ء درب تح هب رضف «هنم هتكماف « هبلإ "نا فرأ

 - لوقت نلإو حام هالو ليف“ : لاق إب ینا ىلا بنا الف ءار اذه ىأر ذقل دق :هآر نيس لل ارز

 / ىتلا لاق . مهنم هللا یناجنآ 7 مييلإ ىتددر دق كتسد هنا قوأو او دق « هلا ىنا: : لاقف ريصب وبأ ءا

 فیس ىلأ یتح جر ؛ ملا دريس هنأ ' فرع كلذ حج اظ .دجأ 4 ناک ول برح رس هئا ليو : هلل

 الإ سادق جر شبر نم عمال لفل « ريت ىباب قدا ليس نب ولدنج وبأ مهنم ”تلفنَيو لاق . رحبلا

 اوضارتغا الإ رمأشلا ىإ , شيرفل تجرخ ريعب توسل فلول ةباصع مهم تسمتجا یتح ؛ يصب ىبأب یک



 زب هنأ نق سراغ راو ا ل لا ب رق تاسرأف ملا ومأ اونذخأو مول .اه

 ملم مدا مس ما "فك ىذلا وهو ) : [ حشا ۲٤ ] ىلا ا لاف اف مهلا يف ىلا لسرأف

 هنأ اوني r مع تاو یسک e ا - غلب. قعد م رئظأ نأ دمي نس 54 نهب

 5 شيلا نيبو مهنوي اولاحو « ميحرلا و نئعرا نأ م وو لا * 3

 ل تیا. ا رم : موف تو. اوزافل اير برملا : ملا زەم لا دغوبأ لاق ٠١

 ْ “اإ ةبضفأا اذإ لجرا پخو لال ىج لنج

ver0 نك ا 1 هنأ“ ةا ینا ٌةورُع لاق .ىرهذلا نع 3 لاقو - -_-  

 ٤ ىلع حو «مهجاوزأ نم جاه نم ىلع اوققنأ ام نيك رثا ىلإ اور نأ نلافت ا ل 1U هنأ البو

 2 “يازما لوح ةنبأو «ةيمأ ىأ تنب ٠ ةيبرق ب نيئأرما قط ر ع نأ: رقاوكللا روصو اوكم كسل نأ ( نيم

 . معانا لع وللا شام دأب ورقي نأ“ ایک وبار مچ وأ كر ألا جوز راس یر جوزف
 1 : . يدؤيام بقا ( مقام راك ا ىلإ مجاوزأ نم ا ناو: 1 ةنحتملا ] ىلاعت ك 1:

 نو قفنأ ام نيملسلل نم چور هل بهذ نم 'ىلمسي نأ ّيماف ءراقكلا .نم هتأزمأ و ترا نم ىلإ ةقؤلملا 0 5

 ٠ نب ريصب ابأ نأ انجاب . امنا دعب تتدّيرا تاَرجابلل نم ادعأ* لمت امو + نجاه لل راتكلا» ا قاد
 اب قل اهل بارق بتل ل بز ىبلا ىلع مردف "ف م
 ٠ ثيدحلأ وذ € ریتم 00

 e عمو : لمتسمل داز كالل انك (طورشل تكي برغل لمآ عملو داملا ق طور باب) هلق 5 ٠

 0 . ٠ -لؤقلاب طارتش الا لم لوألا لمحت نأ الإ < هلقتسم ةجرت ىف تمدقت ان اهنع ىقثسم ةدايز ىهو « لوقلاب سانلا 2
 ا اني هيلا ةبسنلاب ئوف دوسملا .امأو ء هل ةع ال هلال ةلسرم ناوم لا ةبسنلاب ةياوزلا هذه (جرخالا#) محلا نبا ىأ (ناورمو ةمرخم .نب دوسملا نَع) هلق ٠ . اعم لمفلاو لوقلاب  طارتشالا ىلع هذهو ةصاخ ِ ١

 نع ناربخي ناورمو روسملا عمه هنأ ةورع نع ىرهزلا نع ىرخأ قيرط نم طورشلا لوأ ىف مدقت دقو « ةصقلا
 . . هله اودمش ةباحضلا نم ةعاج نم ناورمو روسملا عمت دقو « تيدحلا اذه ضعب ىكذف تا لوسر باحأ 3

 ىلع لدي “یش ثيدحلا اذه سفت ىف عقوو ؛ مديغو تفيلح نإ لهسو ةا مأو ةريغملاو ىلعو نايثعو سنك ةصقلا
 للا وكذي لف ةصقلا هذه ةورع نع دوبالا آیو دقو. هناكم ىف هيلع. ةيبنتلا ىلأيس اك ربع. نع هنأ ٠
 . ءاهلوطب هل ىزاغملا ىف ذئاع نيا. اهجرخأ ¿ ريزا نب ةو رص ىزاغم » ىف كل ذك یهو ؛ ابار نكحل ڻاورم

eدبس مدت (ةيبدلا نمد) وق . ةمطقم اًضيأ ةورع نع دوسالا ىبأ ق قيرط نه  



 طورشلا باتك + هو نو

 : ىربطأا بحملا لاق . اب ناكملا ىو ترخص ءابدح ةرجش ليقو ‹ ا ناكملا ىمس رئب ىهو « حلا ىف ةيبيدحلا

 ماع جرخ د ىرهزلا نع ىزاذملا ىف قدسا نبا ةياور ىف عقوو « مرحلا ىف اهرثكأ ةكم نم ةبيرق ةيرق ةييدحلا

 داز « ةدمقلا ىذ لالهل نيزئالا موي جرخ قي هنأ » دعس نبا داع عقوو « الاتق ديربال تيبلا ةرايذ ديري ةيبيدحلا

 الف « ةئام ةرثع عضب ىف » قازرلا دبع نع دمحأ ةياور ىف اذكو ىزاغملا ىف ةيئآلا ةياورلا ىف ىرهزلا نع نايفس

 نع ىامالا زيزعلا دبع یورو « ةعازخ نم هل انيع ثعبو « ةرمعب اهنم مرحأو هرعشأو ىدا دإق ةفيلحلا اذ ىتأ

زخ نم هل انيع ثعبو ‹ ةمامم امو كا ف ا جرخ » ةببش ىنأنبا دنع تردا اذه يف ىرهزلا
 ةيجان ىعدب ةعا

 « هريغو قدسأ نبا هب حرص اک ی دملا همم تعب .ىذلا مما ةيجان نأ فورعملاو « ةيجان هامع اذك « شيرق ريف هيت أي

 ةلمأا نوكسو ةدحوملا مضي وهو « قحسا نبا هامس .اذك نايفس نب رسب هماف شيرق ريخل انمع هثعب ىذلا امأو

 ضعبب اوناكاذإ ىح ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ ىزاغملا ىف ةبيدحلا لهأ ددع ىف فالحلا ركذأسو « حيحصلا ىلع

 ىف هدنع هتيقبو ‹ عضوملا اذه ىف الإ هلوطب هقسي م هنأ عم لءوطلا ثيدحلا اذه ردص فنصملا رصتخا ( قيرطلا

 ريدغب ناكى ح ےب ىنلا داسو : ىرهرلا نع رمعم هيف بنو د لات ىرهزلا نع ةنييع نب نايمنس قب رط نم ىزافملا

 تبمأأ نع كوداصو كولتاقم مو ‹ شيباحالا كل اوج دقو اعوج اوعج اشيرق نإ : لاقف هنيع هاتأ طاطشإلا

 انودصي نأ نوديرب نيذلا ءال ىرارذو مایع ىلا ليهأ نأ نورتأ « ىلع ٌسانلا امأ اوريشأ : لاقف . كوعنامو

 لوسراب : ركبوبأ لاق . نيب ورحم هانكرت الإو « نيكرشملا نم انيع عطق دق لجو ز هللا ناكانوت أي ناف « تيبلا نع

 ىلع اوضما : لاق . هانلتاق هنع اندص نف « هل هجوتف ۽ دحأ برح الو دحأ لثق ديرتال تيبلا اذه ادماع تجرخ هللا

 نم نابح نبا هقاسو قازرلا دبع نع دحأ دازو « هجولا اذه نم ىزاغملا ىف یراخبلا قاس انه ىلا , هللا مسا

 نم + احصل ةرواشم رثك أ ناكطق ادحأ تيأرام : لوقب ةريره وبأ ناكو : يرهزلا لاق رمعم لاق د لات هقب رط

 لجأ ةياود ىو ةريره ىأ نم عمسي ١ ىرهزلا نال هلاسرال ىراخيلا :هقذح ردقلا اذهو < هأ ا هللا لؤسر

 نيشب طاطشالاو ةمجعملا نيغلا حتفب ريدغو < ها نافنغ نم.ابيرق طاطشالا ريدغب !وناكاذإ ىح » ةروكذملا

 خسف ضعب ىف عقوو ؛ « قراشملا د بحاص هب مرج اذك ىداولا بناج وهو طش عمج نيالمبم نيءاطو ةمجعم

 مويصنف موناعأ نذلا ءالؤه ىرارذ ىلإ ليك نأ نورا اضيأ دحأ ةياور ىو « امهيف ةمجعملا ءاظلاب رذ ىبأ

 ىف هتیاور ىف قحسا نبال هوحنو < هللا اممطق اقنع نكت اوئيحي ناو « نيبورحع نیروت وم اودعق اود مق نا
 ؛ مهله ىسيف مبمضاوم ىنإ اشيرق اورضف نيذلا فل اني له هبامصأ راشتسا جيو هنأ دارملاو « ىرهزلا نع ىزاغملا

 « هللا ابعطق اقنع نكت , هلوقب دارملا كلذو « شيرقب ةياحأو وه درفناو مهب اولغتنتا مرصن ىلإ اوماج ناف

 « مهنم لاتقلا ءدب نوكي ىح ةرمعلا نم هل جرخام ىلع رارمتسالاو لاتقلا كرقب قيدصلا ركب وبأ هيلع راشأف

 « حلا نيرمتعم انج امن ؛ هللا ين اي لعأ هلوسرو هللا : ركب وبأ لاقف » هتياور ىف دعأ دازو . هيأر ىلا عجرف

 نب ةعزخ نب نوملأ ونب مو نيتمضب شوبحأ اهدحاو ةمجعم هرخآو ةدحوملاو ةلمبملا ءاحلاب شيباحإلاو

 لبج تحن ليق شيرق عم اوفلاحت اوناك ةعازخ نم قلطصملا ونبو ةنانكن ب ةانم دبع نإ ثراحلا ونبو ردم
 ىورو . ةعاملا ةشابحلاو عمجتلا شبحتلاو مهعمجت ىأ مهثيحتل كاذب اومن ليقو  ةكم لفسأ ىثبحلا هل لاقي

 قفتاوب« بالك نب .ىصق دب ىلع ناكشيرق عم مهفلح ءادتبا نأ تباث ىبأ نب زيزملا دبع قيرط نم ىبكافلا



 fra ۳۷۲ - ۲۷۱ فید ا

 : لوالاو ةددشم ةانثم مث ةدحوم « ان وتاب ناف , هدنعف نكسلا نأ الإ ناينإلا نم «انوتأي ناف » هلوق ىلع ةاورلا
 نع هدص ىلع مهيأ عمجأف هجورخ نيكرشملا غلبو » دعس نبا دنع عقوو « ءىجلا ظفلب دحأ ةياور هديؤبو « للوأ
 : ب ىنلا لاق ) هلوق . کم جرا عضوم ةلمهم ءاح مث ةنكاس مال امهندب ةلمهملا و ةدحوملاب حدلبب اوركسعو كم
 « ميمغلاب ديلولا نب دلاخ اذه : هنيع هل لاقف » ىامالا ةياور ىف ( ةعيلط شيرقا ليخ ىف ميمغلاب ديلولا نب دلاخ نإ

 ' نيب عضوم وهو ممغلا عارك داملا نأ رهظي : ىربطلا بح ا لاق « ريغصالا ابف ضايع ىكحو ةمجعملا حتفب ميمخلاو
 ىف هركذ عقو ىذلا مبمغلا عارك ريغ ومف ةيبيدحلا نم ابيرق ناك هلأ ىف رهاظ ثدحلا قامسو ؛ ها ةنيدملاو ةكم
 ‹ ةفحجلاو غبار نيب ناكم نم بيرق وه : بيبح نبا لاقف اذه ميمغلا امأو « ةنيدملاو ةكم نيب ىذلا وهو مايصلا
 ةمركع مف سراف تام ىف ناك ادلاخ نأ دعس نبا نيبو . لعأ هللاو ريغصتلا ةغيصب خامشلاو ريرج رعش ىف عقو دقو
 ىح ) هلق . هبامسأو دلاع اهيف ىتلا قيرطلا ىأ ( نيبل' تاذ اوذهن ) هلق . شيجلا ةمدقم ةعيلطلاو « لهج ىبأ نبا
 یح ےب ینا راسو ) هلو . دوسالا رابغلا ةانثماو فاقلا حتفب ةرتفلا ( ارذن ضكري قلطناف شيملا ةرتقب مث اذإ

 ينئثدخل لاق ؟ اهب مه ىنلا مهقيرط ريغ قيرط ىلع انجرخ نم : لب لاقف د قحسإ نبا ةياود ىف ( ةينثلاب ناك اذإ
 دمب اہم اوجرخأف ارعو اقيرط مج كلسف , هللا لوسراي انا: لاق لسأ نم الجر نأ مزح نب ركب ىبأ نب هللا دبع
 ةطحلا ابن هديب ىسفن ىذلاو : لاقف . اولعفف « هللا اورفغتسا : مل لاقف , ةلبس ضرأ ىلإ اوضفأو « مهيلع قش نأ
 ىربظ نيب نيهلا تاذ اوكلسا : لاقف » هثيدح ىف ىرهزلا نع قحس] نبا لاق « اوعنتماف ليئارسا ىنب ىلع تضرع ىلأ

 . لبجلا ىف قيرط ىه ءارلا فيفختو ميلا سكب رارملا ةينثو .ه ١ ةيبيدلا طببم رارملا ةينث ىلع هجرفخت قيرط ىف ضحلا
 مهب كلس ىذلا دعس نبأ ىمسو « مهو وهو ؛ ةكم لفسأ ىلا ةينثلا هنأ حراشلا ىدوادلا عزو . ةيبيدحلا ىلع فرشت
 فيس وحن ةجحلا نيم نع انب ذخأي لجو نم : لاقف ةورع نع دوسآلا ىبأ ةياود فو ؛ ىلسالا ورمع نب ةزح
 « هتلحار هب تكري) هلوق . ةصقلا ركذف « هتباد نع لجر لزنف ٠ ليللا نم كلذو « موقلا ةحلسم ىوطن انامل رحبلا
 لح تلق نا : ىباطخلا لاقو « ريسلا تكرت اذإ ةقانلل لاق: ةبلك . ماللا نوكسو ةلمهملا حتفب ( لح لح : سانلا لاقف
 . ىف هريظنك نيونتلاو امهيف نوكسلا هريغ ىكحو « ةيناثلا ىف تكسو ىلوآلا ىف تفوز اهتدعأ نإو  نوكسلاف ةدحاو
 وهو مايقلا مدع ىلع تدام ىأ ةلمهملا ديددتب ( تحلأف ) هل . هعضوم نع هتجزأ اذإ انالف تاحلح لاقي ٠ خب خب
 نوكيال : ةبيتق نا لاقو « ليحل نارحلاك لبإلل دملاو ةمجعملاب ءالخلا ( ءاوصقلا تالخ ) هلق . حاحلالا نم
 : دمو ةلمهم اهدعب فاقلا حتفب ءاوصقلاو . أ نكل الخ لمجلل لاقيال : سراف نبا لاقو . ةصاخ قونلل الا ءالخلا
 ,.ةقانو ىصقأ ريعب : لاقي نذالا فرط عطق وصقلاو « اءوطقم اهنذأ فرط ناك ليقو ؛ بني هللا لوسر ةقان مسا
 قبستال تناك انآ ىدوادلا معزو 2 رذ ىنأ خسن ضعب ىف كلذ عقو دقو ءرصقلاب نوكي نأ: ساقلا ناکو « یوصق

 ىف : هريغو لاطب نبا لاق , ةداعب ىأ ( قلخي اهل كاذ امو ) هلق . ةاصقأ قبسلا نم تغلب اهنال ءاوصقلا اهل ليقف
 ةجاحلل هدحو رفسلا ذاؤجو « مهترفل ابلط شيجلاب مه أجافمو نيكرشملا عئالط نع راتتسالا زاوج لصفلا اذه
 نأ زاج نإو هتداع نم فرع ام ءىثلا ىلع كحلا زاوجو ٠ ةحلصملل ةرعولا ىلا ةلهسلا قيرطلا نع بيكنتلا زاوجو

 نم ةرذممو ءاهلا هبسف نم ىلع دريو انيلا بدني ال املثم هنم ادهعيال ةوفه صخش نم عقو اذاف « هريغ هيلع أرطي
 مقامي لو احيص ةباحصلا هنظام ناكبل ةداعلا قراخ الول .اوصقلا ءالخ نال « هلا- ةروص فزعرال نمي اهلا هپس
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 ناك اذإ حيرصلا هنذإ ريغب ةحلصم اب. ريغلا كلم ف فرصتلا زاوج هيفو : لات « مهظ ىف مرذعل كلذ ىلع لب ىنلا
 .سباح امبح) هلوق . هيلع مهتامي ملو « نذإ ريغب اهورجزف لح لح اولاق مهنأل « كلذب اضرلا ىلع لديام هنم قبس
 ةصقو . الو خد نع ليفلا سبح اک ةكم لوخد نع لجو زع هللا اهنيح ىأ « كم نعو هتياوز:ف قحسإ داز (ليفلا
 . مدصو ةروصلا كلت ىلع كم اولخد ول ةباحصلا نأ اهركذ ةبسانمو ؛ اهناكف ىف ابلا ةراشالا قأتس ةروشم ليفلا

 ٠كم هباصأو ليفلا لوخد رق ول اک لاومألا بهنو ءامدلا كةس ىلا ىضفي دق لاتق مثيب عقول كلذ نع شيرق

 نولي سان مءالصأ نم جرختسيو « موثم قلع مالسالا ىف لع دیس هنأ نيءضوملا ىف ىلاعت هلأ لع ىف قبس نكل

 . قرط ولف « نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفءضتسملا نم نوئمؤم ريثك عج ةيبيدحلا ىف ةكمب ناكو « نودهاجيو

 ءةيآلا ( نونمؤم لاج ر الولو إ هلوق ىف یلاعت هيلا رامثأ اک دمع ريغب مهم سان باصي نأ نمأ 1 کم ةباحصلا

 « لجو زع هللا مآ اهسبح دارملا : لاقف ىلاعت هللا ىلع « ليفلا سياح ىهو ةملكلا هذه زاوج داعبتسا بلهلل عقوو
 هل احبس هتيمست عمم نأ نكمي ىذلا امو ليفلا سباح هللا اهسد> لايف هللا تح ىف كلذ قالطا زوحب لاب ل

 طسوت دقو . ةيفيقو: ءامسالا نأ نم حيدصلا ىلع ىنبم وهو « دينا نأ باجأ ذك, هوحصو ليفلا سباح ىلاعتو

 « صقنب ارعششم قتشملا مسالا كلذ نوكي ال نأ طرشب « هنم قتسشي مب صن دري ملام عنملا لح : اولاقف ةفئاطو ىلازغلا
 هلوق درو ناو ءانبلا هتيمست زو الو € هتحر دقن ذثموي تائبسلا ىن نمو ر ىلاءت هلرفا قاولا هتيمسن زوجيف

 نآل «ةصاخلا ةبجلا تفلتخا ناو ةماملا ةرجلا نم هيبدثألا زارج ةصقلا هذه ىفو . ( ديأب اهانينب ءامسلاو إل ىلاعت

 هللا ةدارإ ةرج نم هببدتلا ءاج نكل « ضع قح ىلع اوناكةقانلا هذه باحصأو ضع لطاب ىلع ارثاك ل يفلا باحصأ

 " لثلا برض هيفو . هركذ مدقت ىذلا ىنمالف قحلا لهأ نم امأو « حضاوف لطابلا لهأ نم امأ « اقلطم مرحلا عنم
 ىلإ حونجلاو ) مرحلا ىف لاتقلا كرت ةصقلا هذه ىف هنا تامرح مظمت ىنعم :ىباطخلا لاق ٠ ىضم نمي قب نم رابتعاو

 ‹ هسكع و ريسيتلا نذالا ةمالع : ةيفوصلا نم لاق نمل ةصقلا هذهب مهضعب لدتساو . ءامدلا ةقارا نع فكلاو ةملاسملا

 ب ىنلا نع ظفح دقو « لربقلا ىلا ىعدأ نوكسيف نيولاب لوقلا ديك أت هيف ( هدب ىضن یذلاو ) هلق . رظن هيفو
 ةلصخ ىأ ةمجعملا ءاخلا مطب ( ةطخ ىن ولأي ال ) هلق . ىدهلا ىف مةلا نبا هلاق اعضرم نيام" نم رثك أ ىف فلحلا

 « محرلا ةلص امف ىتولأسي د قحسإ نا ةياور ىف عقوو « مرحلا ىف لاتقلا كرت نم ىأ ( هللا تامرح اف نومظمي )
 منال رظن ثلاثلا ىفو : تلق « مارحالاو رمشلاو مرحلا ةمرح تامرحلاب دارملا ليقو « هللا تامرح ةلمج نم ىو

 قرط نم ءىش ىف عقب مل : ىليهسلا لاق « اهلا مهتبجأ ىأ ( اهايا مهتيطعأ الإ ) هلوق . هودصام مارحإلا اومظع ول
 ىلا هيف :جاتحي الف (تح ابجاو |ىمأ ناك هنأ باوجلاو , ةاح لک ین اہ رومأم هنأ عم هللا ءاش نإ لاق هنأ ثيدحلا
 لاقف ( نينمآ هللا ءاش نإ مارحلا دجسملا نلخدتل ١ ةصقلا هذه ىف لاق ىلاعت هنأي بقعتو . لاق اذك ٠ ءانثتسالا
 ىوارلا نم طقس ءانثتسالا نأ ىلع لمحت نأ ىلوألاف « اداشراو امامت كلذ عوقو ققحت عم( هللا ءاش نا إل

 . ةروسلا ضءب لوزن رخأتي نأ عنامال ذا ةيكم فركلا نوكهضراعي الو . كلذب سالا لوزن لبق ةصقلا تناكوأ

 ىو « اعجار ىلوف د دعس نبا ةياور ىف (5#,:ة:لدعف ) هلق . تماق ىأ ( تبئوف ) ةقانلا ىأ ( اهرجذ مث ) هلوق

 حتفب ( دم ىلع ) هلؤق . « هيلع لزنن ءام نم ىداولاب ام هللا لوسر اي اولاق . اولزلا سانلل لاقف د قحسإ نبا ةياود
 نا لوقي نم ةغل داري نأ موت عفدل ديك أت « ءال ليلق » هلوقو « ليلق ىأ دومثم '  ف ةريفح ىأ ميملاو ةا
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 ةدحوملاب ( سانلا هضربتي ) هلوق . فيصلا ف بهذي و ءاتشلا ىف ءاملا نم ربظي ام دملا ليقو « ريثكلا ءاملا دلا
 : نيعلا بحاص لاقو « ءاطملا نم ريس ولا نوكسلاو حتفلاب ضربلاو « اليلق اليل ذخاللا وه ةمجعملا داضلاو ديددةلاو
 ىلا لزو « هيلع اولزنف هالا ىلا شيرق تقسو » ةورع نع هتياورىف دوسالا وبأ ركذو « نيفكلاب ءاملا عمج وه
 نم ماللا نوكسو هلوأ مضب ( هئيلي ملف ) هلوق . ةصقلا ركذف ءةدحاو شب الإ اهب سیلو ديدش رح ىف ةيبيدحلا مثلي

 هلوأ منعب ( كشو) ل ىأ ثبلي هوكرتي مل ىأ ةليقثلا ةدحوملا رسكو ماللا حتفب : نينلا نبا لاقو ٠ ثاولالا
 نباةيادد ىف ( مرمأ مل ) هلوق . هتبعج نم امهس جرخأ ىأ ( هتئانك نم امہس عزنا ) لوق . لورجالل ءانإلا ىلع
 هجرخأو « مهسلاب لزن ىذلا وه ندبلا قاس ىذلا بدنج نب ةيجان نأ لسأ نم لاجر نع معلا لهأ ضعب نع قح]
 هنأ معلا لهأ ضعب معذو » حسا نا لاق < مجعاا نب ةيجان ةياور ىفو <« عوک اا نب ةيلسس قيرط نم دعس نأ

 عمج ا نکو » موسلاب تاز ىذلا انأ ر لاق ىرافغلا ةداہع نب دلاخ قيرط نم ىدفاولا یورو « بزاع نب ءاربلا
 ب هنأ » ةيبيدحلا ةصق ىف بزاع نب ءاربلا ثيدح نم ىزاغملا ىف ىفأيسو « هريغو رفحلاب كلذ ىلع اونراعت مهاب
 نكميو « كلذ دعب اروترا مهنا مث ةءاسااءوعد: لان م ابرق هع م“ هللا ادر ضف ءازاب اعد م ىلا ىلع سلج

 مث وادلا ىف أضوت يلب هنأ » لوخ نب سوأ قيرط نم ىدقاولا ىور دقو . امقو اعم نارمالا نوكي نأب عملا
 ولد ف ضمضم 2 هند ةورع نع هتتاور ف درسالا ربأ ركذ اذ. كمر« امف هعضوف ملا عتناو امف هغرفأ
 نم اضيأ ىزاغملا ىف ةينالا ةصقلا ريغ ةصولا ههو « ترافف اعدو اف هاقلاف هز انک نم امس عاد بلا ىف هبصو
 ءاملا لمجل . اهيف هدي عضوف ام ًاضوتف ةوكر هل هللا لوسر ىدي نيبو ةيبيدحلاب ساذلا شطع د لاق راج ثيدح
 « ةرهاظ تازجعم لصفلا اذه ىفو . ملعأ هللاو شيلا ةصق لبق ناك كلذ نأكو ؛ كردحلا عةهاضأ نيب نم روفي

 لوأ ىف ىتأيسو < هذه ريغ نطاوم ةدع ىف هعباصأ نيب نم ءاملا عجن عقو دقو « هيلا بني امو هحالس ةكرب هيقو

 نيتصقلا دعب عقو كلذ نأكو « ثيدحلا « ةيبيدحلاب رطم مي اصأ مهنأ » دلاغ نب ديز ثيدح ةيبيدلا ةوزغ

 رسكب ( ىرلاب ) هلوقو ‹ روفي ىأ ةمجعم هرخآو ميجلا رسكو هلوأ حتفب ( شيحي ) هلوق ٠ لع هللاو نيتروكذللا
 مهتين آب اوفرتغا ىتح م دعس نإا داز . مهدرو دعب ءاور اوعجر ىأ ( هنءاوردص ) هلوقو . اهحتف زرحيد ءارلا
 « مانييف » یم مشكلا ةياود ىف ( ماييف) هلو ٠ ةورع نع دوسألا ىبأ ةياور ىف اذكو « رئبلا ريفش ىلع اسولج
 ( هموق نم رفن ف ( هلوق . روهشم ی اوع دااو فاقلاب ءاقرونا 5 ريغصالاو ةدحوملاب (ليدب ءاج ذا كلذك)

 زرك نب ةجراخ مهنم » ةورع نع دوسألا ىبأ ةياور ىفو « ةيمأ نب شارخو ملاس نب ورمع مهنم ىدقاولا ىم

 بايثلا هيف عضوتام ةدحوم اهدعب ةين اتحتلا نوكسو ةلءرملا حتغب ةبرعلا ( حصن ةبيع اوناكو ) هلوق < ةيمأ نب ديزيو
 ردصلا هبش هنأك امحتف نيتلا نبا ىحو نونلا مطب حصو ؛ هرس ىلع ةئامألاو هل حصنلا عضوم مهنأ ىأ « !مظفحل
 اوناك ةعارخ نال « سنجلا نايبل ( ةماهت لهأ نم ) هلوقو . بايثلا عدوتسم ىه ىلا ةبيعلاب رسلا عدوتسم وه ىنذلا
 نبا داز ء حيرلا دوكرو رحلا ةدشوهو ممتا نم اباصأو « اهلوح امو ةكم ىه ةانثلا سكب ةمابتو ةماهت لهأ ةلمج نم
 دنع عقوو « ةكمب ناك ائيش هيلع نوفخيال اركرشمو ابملسم کب هللا لوسر ةييع ةعازخ تناكو » هتياور ىف قح]
 هل لاقف ء ركب وبأ ملكستف . لاتقل ءىجب مل: لاټف « كعم حالس الو توزغ دقل : مب ىنلل لاق اليدب نأ , ىدقاولا
 عم اوفلاحت اونا ةيلهاجلا ىف مشاه ىب نأ يو نال ةءازخ ةالاوم ىف لصالا ناكو « ه' یوق الد مهتأ ال انأ : ليدب
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 مهحصف ىلع نئارقلا تلد اذإ ةمذلا لهأو نيدهاعلا ضعب حامنتسازاوج هيفو . مالسالا ىف كلذ ىلع اورمتساف ةعارخ

 شعب حاصتتس |:زا وج هنم دافتسيو « مهنيد لهآ نم اوناكولو مهريغ ىلع مالسالا لهآ مراثياب ةبرجتلا تدهشو

 ميمادختسا ليبق نم لب هللا ءادعأ ةداوم الو رافكلا ةالاوم نم كلذ دعب الو ؛ مه ريغ ىلع ًازابظتسا ودملا كولم

 هلوق ٠ قالطالا ىلع نيكرشملاب ةناعتسالا زاوج كلذ نم مزلي الو « ضعبب مهضعب ءاكناو مهعمج ةكوش ليلقتو

 عمجأ كعب اوناک نیذلا شيرق نوكلل نيذه ركذ ىلع رصتقا امنا ( یؤا نب ساو یؤا نب بمكت كرت ىلا : لاقف )

 كلذتكو « دحأ مهنم ةككب نكي ملو ىؤل نب فوغ ونبو ىؤل نب ةماس ونب شيرق نم قبو « امہلا مهباسفأ عجرت
 ىؤل نب بمکو ىؤل نب صاعونب : ىاكلا نب ماشه لاق . ربف نب براحمو بلاغ نب ميتونب ملم نيذلا رهاوظلا شيرق

 شي رق فالخب ىأ . حاطبلا شيرق مهو لاق . فاخلا امبضق ىأ فوعو ةماس فالغم « امف كشال ناح رصلا امه

 . ةوخأم وهو ةمجمم نيش مث ةدحومو ةلمب» ءاع « شيب احالا كل اومجو » حيلملا ىبأ ةياود ىف عقو دقو . رهاوظلا

شتااو رسكلاب دع عمج حتفلاب دادعألا ( ةييدحلا هايم دادعأ اولزن ) هلوق . عمجتلا وهو شيحتلا نم
 هالا وهو ديد

 ةريثك هايم ةيبيدحلاب ناكهنأب رعشب اذه ليدي لوقو  ةك عضوم وه لاقف ىدوادلا لفغو « هل عاطقنا ال ىذلا

 ذوعلا مهعمو ) هلوق . روكحذللا دملا ىلع اولزت ثيح نوباسملا شطع اذملف ابياع لوزا ىلإ اوبس اشيرق ناو

 ىاللا تابمآلا ليفاطملاو «نالا تاذ ةقانلا ىهو ذئاع عمج ةمجعم اهدعب واولا نوكسو ةلمهملا مضب ذوعلا ( ليفاطملا

 | «هوعلع تح اومجري الو اهئابلأب ا!ودورتيل لبالا نم نابلالا تاوذب مهعم اوجرخ مهنأ ديري « احلافطأ امم

 نوكيلو ماقملا لوط ةدارإل مهدالوأو مهئاسنب مهعم اوجرخ مهنأ دارملاو  لافطألا نيعم ءاسنلا نع كاذب ىنكوأ

 ذئاع مايأ ةعبس ىلإ ىبف تعضو اذإ لأ لك: سرا نبا لاق معألا ىنعملا ةدارإ لمت<و « رارفلا مدع ىلا ىعدأ

 وه دلولا ناك نإو كاذب تيمس : ىليسلا لاقو « هب لغشلا مزاتو اهدلو ذوعت ابن كلذب تيمس اهتأكذوع عمجاو

 دعس نبأ دنع عقوو . اف احوبرم تناك ناو ةحبار ةرامتاولاق اي ءونحلاو ةقفشلاب هيلع فطعت اهنآل اهب ذوعب ىذلا

 « مهتةعضأ ىتح مهن تغلب ىأ  ءاطارسكو هلوأ حتفب (مهتكمن) هلوق ٠ « نايبصلاو .اننلاو ليفاطملا ذوعلا ممم د

 مهني و اننيب برحلا كرتي ةدم مهيب و ىيب تلعج ىأ ( مهتددام ) هلوق ملاومأ تفعضأ امإو موق تفءضأ انإ

 دعب طرش وه ( اوءاش ناف ربظأ ناف ) هلو ٠ مهريغو برملا رافك نم ىأ (سانلا نيبو ىنيب اولخيو ) هلق . اهيف

 ىضقنت الف الإ و قو عاطأ اوءاش ناف مریغ ىلع انآ رهظأ نإو , ةنؤملا مافڪ ىلع مريغ رهظ ناف ريدقتلاو طرشلا

 نبأ ةياور ىف عقوو . اووق ىأ ةمودضملا ملا ديدشتو ميج لا حتفبوهو « اوحارتسا ىأ « اوج دقو الإ حلصلا ةدم

 هللا دعول هرهظيو هرصنيس ىلاعت هللا ناب مزاج هنأ عم مالا ددر امبإو «ةوق مب و اولناق اولعفي مل ناو د قحسا

 لوألا مسقلا فذح ةتكنلا هذملو مصخلا معزام ىلع مالا ضرفو مصخلا عم لزنتلا قيرط ىلع « كاذب هل ىلاعت

 ىنلا ناك ىوباصأ ناف ر هظفل و قحسا نبا ةياور ىف هب حيرصتلا عقو نكل « هيلع هريغ دوبظب حيرصتلا وهو

 فذحلا نأ رهاظلاف «نوغتبي ىذلا كلذف ىلع سانلا ربظ ناف ١ ىرهزلا نع رخآ هجو نم ذئاع نالو . اودارأ

 « قثملا ةحفص ءاف اهدعب ماللا رسكو ةلمهملاب ةفلاسلا ( ىتفلاس درفنت ىح) هلق . ابدأت ةاورلا ضعب نم عقو

 ادرفنم قيأو تومأ ىح ىأ توملا دارملا : ىدوادلا لاقو . هقنع ةمدقم درفنت ليتقلا نآل لتقلا نع كاذب نكر

 لع ىندألاب هيأ 2 هلعا : ريذملا نبا لاقو . مهتل اقم ىف هدحو درفني ىتح لتا هنأ دارأن وكي نأ لمتعو . ىرق ىف
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 نع لئاقأ ال فيكف ‹ تدرفنا ول هنيد نع لئاقأ نأ ىضتقي ام هب لوحلاو هقاب ةوقلا نم ىل نا ىأ « ىلعألا
 ءافلا رکو هلوأ مضي ( نذفنيلو ) هلق . ىلاعت هللا نيد رصن ىف هرئاصب ذافنو مر ثكو نيل لا دوجو عم هئيد
 الإ هدروي مل هنأ ىلع هيبنتلل - ددرتلا كلذ دعب  مرجلا اذه نايتإلا نسحو . هئيد رصن ىف ( هسأ هللا ) نیضمل ىأ

 ةحيصنلا لذبو « اهلهأ نم ناك نم ىلع ءاقبإلاو « محرلا ةلص ىلا بدنلا لصفلا اذه فو . ضرفلا ليبس ىلع
 مهغلب أس ليدي لاقف ) هلق  هرمأ غيلبتو هللا كح ذيفنت ىف تابثلاو ةوقلا نم مب ىنلا هيلع ناكامو « ةبارقلل
 هلوق صاعلا ىبأ نب محلا و لبج ىبأ نب ةمركع مهنم ىدقاولا یم ( مهؤاوفس لاقف) لوق . هل نذأف ىأ ( لوقت ام

 ءاج امت1 ١ لاتقل تأي مل هنإ « دم ىلع نولجعت مكن : ليدب مهل لاق د هتياور ىف قحسا نبا داز ( لاق امب مهثدغ )
 انيلع اهلخدي الف لوقت اک ناک نا اولاقف ۔ یب ینلا ىلإ هليم نوف رعب اوناكمنآل ءاليدب اونا أ توون : ارم

 ركذو « لئالدلا د ىف قببلاو « ليلك الا » ىف ك املا دنع ةورع نع دوسألا ىبأ ةياود ىف (ةورع ماقف) هلق . « ةونع

 موماعي شي رق ىلإ هب احصأ نم الجر ثعبي نأ بحأ ةيبيدحلاب مب لزن ال اولاق » رخآ هجو نم اضيأ قحسا نبا كلذ

 م, نم ملعي نأ ءرمأو . كلذب هلسراف ناثع اعدف « كع هل ةريشعال هنأي رذتءاف مع اعدف « ًارمتعم مدق امّ هنأب

 ب ةصقلا ركذف ب هسرف ىلع صاعلا نب ديعس نب:نابأ هلمخل « كلذب نامثع مهلعأف « بيرق جرفلا نأب نينمؤملا نم
 ىح فوطيال نأ هب نظ تإ : هيلي ىنلا لاقف « اننود هب فاطف تيبلا ىلا صلخ « نامل ًاتينه : نوبلسملا لاقف

 ةورع ءىجب نأ قحسإ نبا ةياور فو . ةصقلا ركذف « دوعسم نب ةورع ءاج مث : لاق . كلذكن اكف . امم فوطن
 ليهم ءىجي ةصق لبق ةورع نعدؤسألا وبأ اذكو٠ ىرهزلا نع ىزاغملا ىف ةبقع نب ىسوم اهركذو ء كلذ لبق ناك

 ةانثملا ديددتو ةلمهملا حتقو هلرأ مضب بتعم نبا ىأ ( دوعسم نب ةورع ماقف) هلق . لأ هتاف ء ورع نبا

 لوألا باوصلاو ء د وعنسم نب ورم نب ةورع دمحأ دنع قحس] نبا ةياور ىف عقوو « ىقنقثلا ةدحوم اهدعب ةروسكملا

 مسا سكملاب هريغلو ء رذ ىل اذك ( ىلب اولاق ؟ دلاولاب تسلأو دلولاب متسلأ ) هلوق . ةريسلا ىف عقو ىذلا وهو
 نع قحس] نبا دازو . امهريغو قحسإ ناو دمحأ ةياور ىف ىذلا وهو باوصلا وهو « دلولاب تسلأو دلاولاب
 ىودلو دق ىح مكنأ « دلاولاب متسلأ » هلوقب داراف « فانم دبع نب سمش دبع تنب ةعيبس ىف ةورع مأ نأ ىرهزلا

 ىأ «دلولاب متسلأ ههلوقب دارأ : لاقف دذ ىبأ ةياور ىف عقوام ىلع حارشلا ضعب ىرجو . كنم ىأ نوكل ةلجلا ىف
 ترفئتسا ) لۆ . مم نسأ وه اموق كلذب بطاخم ناك هلعل و : لاق « دلولا ةلزث حصنلاو ةقفشلا ىف ىدنع متنأ

 ديدشتو ةدحوملاب (اوحلب انلف) لوق . كرصن ىلا مهتوعد ىأ ةمجعم هرخآو فاكلا فيفختو ةلمهملا مضب ( ظاكع لهأ
 هيلعام ءادأ نم عنتما اذإ ميرغلا حلب و « ةباجإلا نم عنقلا حابتلاو « اوعنتما ىأ ةمومضم ةلمهم مث نيتحوتفملا ماللا

 . كل » ىنيسشثكلا ةباور ىف ( مكملع ضرع دق ) هلوق . « مهتمب اندنع تنأ ام ؛ تقدص اولاقف و قحسإ نبا داز
 ريخ ةلصخ ىأ « اممحتفبو ةمجعملا ن وكسو ءارلا مضي دشرلاو « ةلمهملا ديدشتو ةمجعملا ءاخلا مضي ( دشر ةطخ )

 فينعلا مدر نم هآر ام شي رق دنع مالكلا اذهل ةورع ميدقت بيس نأ هتياور ىف قحسإ نبا نيبو «فاصناو حالصو

 یا یا هنا ااو مالا بارج ىلع موزجم وهو « دملاب ( هنآ وعدو ) هلق . نيدلسملا دنع نم ءىحب نم ىلع

 او ) هلق . اهرسك زوحجيو ةنك ار ءاه مث ةرودكم ةانثم مث ةنكاس ةزمه اهدعب لصو فلأب ( هتئا اولاق ) هيلا

 لوق دنع ىأ ( كلذ دنع ةورع لاقف ) ِهلهَق . ءابرح ديرب تأي مل هنأ هريخأو ه قحسإ نبا داز ( ليدبل هلوق نم



 طورشلا باتك ۔ هع ا }°

 «ىرخالا نك ناو » هلوق نم ءازجلا فذحو <« ةلكلاب هلصأ كلمأ ىأ ةلمېم مث م ( حاتجا )ەلۋ < مهلتاقآل

 )خا اهوجو ۍرأال هللاو ىناف ) هلوقو . الثم كيلع مهنمآ ال شيرقل ةبلغلا نكت ناو ىنمملاو ءب ىنلا عم ايدأت

 نإ هموق كاله وهو ةداع نينسحتسم ريغ نيديش نيب سالا ددر ةورع نأ لصاحلاو , فونهلا ردقلا اذهل ليلعتلاك

 الإ انب نوصبرت له لق ) ىلاعت لاق اک اعرش نسحتسم نب سالا نم لك نکل ‹ بلغ نإ هباحصأ باهذو « بلغ

 عقوو « قرأشملا بحاص رصتقا اهيلعو رثكالا اذكواولا ىلع ةمجعملا ميدقتب (اباوشأ ) هلوق . (نيينسحلا ىدحإ

 طالخالا 23شابوالاو « یتش عاونأ نم طالخالا باوشالاو « واولا ميدقتب ءاباشوأ » ىنجمشكلا نع رذ ىنال
 لاقيو « ىنعمو انزو اقيقح ىأ فاقلاو ةمجعملا ءاخلاب ( اقيلخ ) هل ٠ باوشالا نم صخأ شابوالاف « ةلفسلا نم

 حيلا ىبأ ةياور ىف ,كوكرتي ىأ لادلا حتفب ( كوعديو ) هلق . باوشأل ةفص عقو كلذاو عملاو دحاولل قيلخ
 « اذه نم كيلع دشأ ءىش ىأف اريسأ ذنغؤتف كوملسأ دق اش رق تيقل دق ول مهب أكو د هتيم نم دنع ىرهزلا نع

 رارفلا نوفنأي مهناف ةدحاو ةليبق نم ناك نم بالم رارفلا املع نمؤيال ةءمجلا شويجلا نأ ترج ةداعلا نأ هيفو

 ميظعت ىف نيدلسملا ةغلابم نم كلذ هل روظ دقو « ةبارقلا ةدوم نم مظعأ مالالا ةدوم نأ ةورع ىرد امو . ةداعلا ىف
 لب هللا لوسر فلخ قيدصلا ركب وبأو » نحسإ نا داز ( قيدصلا ركب وبأ هل لاقف ) هلوق . ین ایس اک كلَ ىلا

 هتيغاط  تاللا ىأ ۔ و » ىرهزلا نع رخآ ءجو نم ذئاع نبأ داذ ( تاللا رظب صصما ) هلق . « لاقف دعات

 نيتلا نبا ىحو « مالا ةغيصب ةحوتفم ىلوالا نيتامبمو لصو فلاب صصما هلوقو . ةورع ةيغاط ىأ « ديعي ىلا
 جرف ىف ناتحلا دعب قبن ةعطق ةمجعملا نوكسو ةدحوملا حتفي رظبلاو « اهأطخو ىلوالا داصلا مض ىبباقلا ةياور نع
 ظفلب نكل كاذب متشلا برملا ةداع تناكو « امودبعي فيقثو شرق تناك ىلا مانصالا دحأ مسأ تاللاو « ةآرملا

 لاقو . كلذ هب قحتيام هنم ادب نم رجز ةدارإل طافلالا نم مشيتي ام قطنلا زاوج هيفو , رارفلا ىلا نيملسملا

 نع هللا ىلاعت « هقا تنب تاللا نإ وق نم مهمازلاب ضي رعتو مه. ذكتو ودءلل سيسخت ركب ىبأ لوق ىف : رينملا نبا

 نم ) هلق ‹ راكنا مابفتسا ( رفن نعآ ) هلوق . ثانالل نوكي ام اهل ناكل اتنب تناكول اهنأب ٠ اديبك اولع كلذ
 وه ( امأ ) هلو . « ةفاحق ىبأ نبا اذه : لاق ؟ دمع اي اذه نم : لاقف د قحسا نبا ةياور ىف ( ركب وبأ اولاق ؟ اذ

 ؛ ىأ ( ديالوا ) هلق . برعلل ةداع ناك كلذب مسقلا نأ ىلع لدي « هديب ىسفن ىذلاو  هلوقو « حاتفتسا فرح

 همتش نع هنباجإ مدعب هازاج ىأ « اهب هذه نكلو » قحسا نبا داز ء اهي كتفاكأ مل ىأ (اهب كزجأ ل) هلوقو ؛ ةمعن
 ناك ةورع نأ ةروكذملا ديلا نأ ثيدحلا اذه ىف ىرهزلا نع ىامإلا زيزعلا دبع نيبو ٠ اب هيلا نسحأ ناك ىلا هديب

 مب ىنلا سأد ىلع مئاق ) هلق . صئالق رشع ىدفاولا ةياور قو « نسح نومب اف ركب وبأ هناعأف ةيدب لمحت

 ىونلا هضراعي الو « ودعلا بيهرت نم اهوحنو ةسارحلا دصقب فيسلاب ريمآلا سأر ىلع مايقلا زاوج هيف ( ف.سلاب

 ىمخرسلا ةياور ىف ( ملكت اهكف) ةلوق . ربكلاو ةمظعلا هجو لعاناك اذإ ام هلع نال سل اج لا سأر ىلع مايقلا نع

 هلوق ٠ « هملكي وهو مب ىنلا بحل لوانتي لعجل » قحس] نا ةياور ىفو « هتيحلب ذخأ هللك الكف د ینممشکلاو

 قالطسالا حرص م ثيدحلا ىف ةباور ىهو )١(



 م١ ۲۷۴۴ - ۲۷۲۱ ثيدحلا

 دوعسم نب ةورع ىأر امل ةريغملا نا د هنع دوسالا ىبأ ةياور ريدزلا نبا ةورع ىزاغم ىف ( مئاق ةبعش نب ةريغملاو )

 بارقلا لفسأ نوكي ام وه ( فيسلا لعنب ) هلوق . هع ةورع نم ىنختسيل رفغملا هسأر ىلع لعجو هتمأل سبا البقم
 دازو « كيلا لصتال نأ لبق » هتياور ىف قحسإ نا داز . ريخأتلا نم ىمأ لمف ( رخأ ) هلق ٠ اهريغ وأ ةضف نم

 « كظلغاو كظفأ ام كحو : ةورع لوقيف ه قحسإ نبا ةياور ىفو « هسمب نأ كرشمل ىغبني ال هناف » ريبزلا نب ةورع

 « ريظنل اب ريظنلا كلذ عنصي امن] بل اغلا فو ةفطالملا دنع امس الو هملكي نم ةيحل لجرلا لرانتي نأ برعلا ةداع تناكو
 : لاقف) هلق . امظعتو لب ىن الالجا هعنمي ةريغملاو ٠ افيل أتو هل ةلاهتسا كلذ نع ةورمل ىضغب مب ىنلا ناك نكل
 ىرعش تيل : لاقو بضغ هدي عرقي امم ةريغملا شك أ ايلف د ةورع نع دوسلا ىبأ ةياور فو (ةريغملا لاق ؟ اذه نم

 مستف » قعإ نبا ةياور ىو «ةلزنم رشأالو هنم ملأ كيف بسحأ ال هللاو ؟ كب اصأ نيب نم ىتاذآ دق ىذلا اذه نم

 ىبأ نبا هجرخأ اذدكو « ةبعش نب ةريغملا كيخأ نبا اذه : لاق ؟ دمع اي اذه نم : ةورع هل لاق ‹ ي هللا لوسر

 ربع نزوب ةمجعملاب ( ردغ ىأ ) هلق . نابح نبا هجرخأو « حيي دانساب هسفن ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم ةبيش
 ؟ كتردغ رش عفد ىف ىعسأ تسلأ ىأ (كتردغ ىف ىعسأ تسلأ) هلق . ردغلاب هفصو ىف ةغلابم رداغ نع لودعم
 لهو » قحسإ نبا ةياور فو «فيقثىف ةوادملا انتثروأ دقل « كتردغ نم ىدب تلسغام هللاو » ةورع ىزاغم ینو

 هنأ كلذو « همالسإ لبق ةريغملل عقوام ىلإ اذهب ةورع راشأ : ةريسلا ىف ماشه نبا لاق « سمالاب الإ كتأوس تلسغ

 كلام ونب ناقيرفلا حيابتف « ملا ومآ ذخأو مهلتقو مهب ردغف كلام ىنب نم فيقث نم ارفن .رشع ةثالث عم جرخ
 قو . اوحلطصاو اسفن رشع ةئالث ةيد هنم اوذخأ ىتح ةريغملا مع دوعسم نب ةورع ىعسف « ةريغملا طهر فالحالاو

 مهلا نسحافرصع, سقوقملا نيرئاذ اوجرخ | وناك مآ اباصاحو « ةصقلا ىدقاولاو ىلكلا نبأ قاس دقو . لوط ةصقا

 مهلتقف ةريغلا بثو ا ومان و اوركس الف :رخلا اوب رش قيرطل ب اوناكاملف « مهنم ةريغلا هلاتلصحل ةريغملاب رصقو مهاطعأو
 ىأ ( ءىش ىف هنم تسلف لاملا امأو ) هلوق . هلبقأ ىأ مكتملا ظفاب ( لبقأف مالسالا امأ ) هلوق ٠ لساف ةئيدملاب قلو

 ةقفرلا نال اردغ نمآلا لاح ىف رافكلا لاومأ ذخأ لع ال هنأ هنم دافتسيو .اردغ هذخأ هنوكل هل ضرعتأ ال

 « ةيلاغملاو ةبراحملاب لعت امتإ رافكلا لاومأ نأو « ًارفاك وأ ناك السم املهأ ىلإ ىدؤت ةنامألاو ةنامآلا لع نوبحطصي
 لام فلتأ اذإ برملا نأ ةصقلا نم دان: سلو < ملاومأ مهلا دريف هءوق ملسإ نأ ناكمال هدي ىف لاملا كرت مب يذلا لعلو

 اهب كلدف ) هلوق . ظحلي ىأ ملا مضب ( قمري لمجل) لوق  ةيعفاشلل نيبجولا دحأ اذهو ؛ نابض هيلع نكي مل برملا

 رسكو هلوأ مضب « نودحي امو » هلوقو « هوذخأ الإ ء«یش هرعش نم طقسي الو » قحسإ نبا داز ( هدلجو هبجو
 اولعف ةباحصلا لعل و « ةرهاطاا نيهاصلا تالضفب كربتلاو لصفاملا رعشلاو ةءاخنلا ةرابط هيفو ‹ نوع دي ىأ ةلمبملا
 نم : لاحلا ناسلب اولاق مهنأكو « مهرارف نم هيشخ ام ىلع درلا ىلإ مرنم ةراشإ كلذ فاوغلابو ةورع ةرض“ كلذ

 هنيدبو هب اطابتغا دشأ مث لب ؟ هودعل هءلسيو هنع رفي هنأ هب نظي فيك ميظعالا اذه همظعي و ةبحنا هذه همامإ بحي

 غئاس قيرط لكب دوصقملا ىلإ لدوتلا زاوج هنم دافتسيف « محرلا درج« اضعب ابضعب ىعارب ىلا لئابقأأ نم هرصنب و
 قو . نامزلا كلذ كولم مظعأ اوناك ممل وكلا ةثالثلا ركذو « ماعلا دعب صاخلا نم وه ( رصيق ىلع تدفوو ) هلوق
 وهامو ءدمع لثم تيأرام ‹ كولملا تيأر دق ىلا . موق ىأ : ةورع لاقف » ةبيش ىبأ نبا دنع ديز نب ىلع لسرم

 ىو « فئاطلا ىلإ هعبتا نمو وه فرضناف « ةعراق كببصتس الإ مارأ امو ء افوكعم ىدحلا تيأر نكلو « كلم



٠ riطورشلا باتسك- ه4  

 ىنلا ميظعت ىف ةغل ابملا نم ةباحصلا هيلع ناك امو « هتظقيو هلقع ةد وج ىلع لديام دئاوفلا نم دوعسم نب ةورع ةصق

 یب نم لجر لاقف) هلق . هراثآب كربتلاو لعف وأ لوقب هيلع افج نم عدرو هرومأ ةاعاسمو هريقوت و ب
 (ةنانك

 ىنب نم وهو « ةمقلع هابأ راكب نب نيبزلاو قحسا نبا ىمسو « رغصم نيتلمبم «سيلحلا ماقف » ىمامإلا ةياور ىف
 قلطصملا ونبو « ةنانك نب ةانم دبع نب ثراحلا ونب مو « شيباحألا سوءر نم ناكو ةنانك نب ةانم دبع نب ثراحلا

 ةدنكو ماذجو منخل ج نأ هللا یبا » راكب نب دييزلا ةياود ىفو . ةميزخ نب نوح لا ونب مهو ةراقلاو « ةعازخ نا

 ىآر الف» قحسا نبا دازو . ةدحاو ةعفد اهوريثأ ىأ ( هل اهوثمباف ) هلوق . « بلطملا دبع نبا عنميو « ريحو

 ىزاغم ىف نكل « ب هللا لوسر ىلا لصي ملو عجر هلع نع سبح دق هدئالقب یداولا ضرع نم هيلع ليسي ىدحلا
 ب ىنلا لاقف ؛ ارامع اونا اما موقلا نا « ةبمكلا برو شيرف تكله : لاقف سيلح لا حاصف » رك احلا دنع ةورغ

 ( تيبلا نع اودضي نأ ىدأ اف ) هلق . دعب ىلع هبطاخ نوكي نأ لمتحيف « كلذب مهيلعأف ةنانك ىنب اغأ اي لجأ

 : اولاقف ؟ هل اظعم ءاج نم هللا تيب نع دصيأ « رکان دقاع اذه للعام شيرق رشعماي : لاقو بضغو » قحسا نبا داز

 .ىثلا ةدارإ رابظاو برحلا فةمداحلا زاوج ةصقلا هذه فو « ىضر'ام انسفنال ذخأ: ىتح سيلح اب انع فك

 نع دصي نم ىلع نوركنيو: مرحلاو مارحالا تامرح نومظعي !وناك نيكرشملا نم اريثك نأ هيفو « هريغ دوصقملاو

 نوكسو ميلا رسكب ( زركم هل لاقي مهنم لجر ماقف ) هلوق ٠ مالسلا هيلع ميهاربا نيد نم اياقيب مهنم اكس كلذ

 « ءافلا مث ةيناتح مث ةمجعملاب وهو « فيخالا نبا د قحسا نبا داز ء صفح نبا ىاز اهدعب ءارلا حتفو فاكلا

 رسكو اممضب ظفاحلا ليلخ نب فسوي طخبو ميلا حتفب ةباسنلا ةدبع نبا طخب عقوو . ىؤل نب ساع ىنب نم وهو

 ابجعتم تلزام ىناف ‹ حجرأ وهو « رداغ د قحسا نبا ةياود ىف ( رجاف لجر وهو ) هلق . دمتعملا لوآلاو « ءارلا

 همالك نم ىن ايس اک كلذ فالخب رمد ام اف لب , رهاظ روج ةيبيدحلا ةصق ىف هنم عقي مل هنأ عم روجفلاب هفصو نم

 نم جرخن فيك » شيرقل لاق ةعيب ر نب ةبتع نأ ردب ةوزغ ىف ىدفاولا ىزاغم ىف تيأر نأ ىلإ < لدنج ىبأ ةصق ىف

 ۔یضو دلو هل ناك زركم دلاو ىنعي فيخالا نب صفح نأ كلذو لاق ؟ انيرارذ ىلع مهنمأت ال انفلخ ةئانك ونب و كم

 ادعف . أوحلطصا مث « كلذ ىف شيرق تملكستف « شيرق ىف ناک هل مدب ةنانكن ب ةانم دبع نب ركب یتب نم لجر هلتقف

 ىف ردب ةعقو تءاجل « ةنانك كلذ نم ترفنف « هلتقف ةرغ ركب ىنب ديس ديزي نب صاع ىلع كلذ دعب صفح نب زركم

 نيسمخ ىف جرغن ةيبيدحلاب نييلمملا تيبي نأ دارأ هنآ اضيأ ىدفاولا ركذو « ردغلاب افورعم زركم ناكو . كلذ ءانئأ

 ليبس ءاجذا ) هلوق . كلذ ىلا داشأ هِي هنأكف « زركم مهنم تافناو سرحلا ىلع وهو ةءاسم نب دم مذخاف الجر

 لاقف لاق ‹ هحلاصف لجرلا اذه ىلا بهذا : اولاقف ورم نب لیس شيرق تعدف » قحس] نبا ةياور ىف ( ورمع نا

 ءاج امل هنأ ةمركع نع بويأ ىريخأف : رمعم لاق ) هلوق ٠ « اذه تثمب نيح حاصلا شيرق تدارآ دق : كيم ىنلا

 سابع نبا ركذي هلصو نم ىلع فقأ ملو « لسرم وهو الوأ روكذملا دانسالاب رمعم ىلا لوصوم اذه ( خلا ليبس

 ورع نب ليهس شيرق تثعب د لاق عوكالا نب ةملس ثيدح نم ةبيش ىنأ نبا دنع لوصوم دهاش هل نكآ , هيف

 ىفاربطلا و < كرمأ نم مكل لوس دق : لاق اليبس عيب ىنلا ىأر الف « ہوم اصیل لي ىنلا ىلا ىزعلا دبع نب بطيوحو

 وهو ؛ رمعم ىلإ لدآلا دانسالاب لوصوم وه ( ىرهزلا لاق رمعم لاق ) هلق . بئاسلا نب هللا دبع ثيدح نم هوحن

 نبا ةياود ىف ( بانك کیپ و انني بتکا تاه لاق ) هلوق . هئانثأ ىف ةم ركع ثيدح ضرعا ام]و ‹ ثيدحلا ةيقب
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 نينس رشع امهنيي برملا عضوت نأ ىلع حلصلا ام وب عقو ىح لوقلا ام منيب ىرج إب ىنلا ىلإ ىهتنا الف ه قحسإ
 هنأ 'قحسي نبا هركذ ىذلا ردقلا اذه : ( هيبنت ) . اذه ماع مع مج, نأو « اضعب موضعي سانلا نمأ» نأو

 ىف ذئاع نبا یزاغم ىف عقوو . هسفن "لع ثيدح نم 5 احلا هجرخأو « دعس نبا مزج هبو ؛ دمتعملا وه حلصلا ةدم
 قمعا نبا هلاق ىذلا نأب امهنيب عمجبو ؛ ةبقع نإ ىسوم دذع عقو اذنكو « نيتنس ناك هنأ هريغو سابع نبا ثيدح
 ىلع هضقن عقو ىح اهيف حلصلا سمأ ىبهتنا لا ةدملا ىه هريغو ذئاع نبا هركذ ىذلاو « اهلع حلصلا عقو ىلا ةدملا ىه

 محلا كردتسم» و « ىدع نبا لماك » ىف عقوام امأو . ىزاغملا نم حتفلا ةورغ ىف هنايب ىف أسس اک شيرق دی
 فلاغ رکنم هدانسا فعض عم وهف نينس عبرأ تناك حلصلا ةدم نأ رمع نبا ثيدح نم « قاريطلل طسوالا د و

 اذه ىف ام ىلع نيئس رشع زواحنال ليقف : نيكرشملا عم اف ةئداهملا زوجت ىلا ةدملا ىف ءاملعلا فلتخا دقو . حيحصلا

 «نينتس ليقو ء ثالث ليقو « نينس عبرأ زواجتال ليقو ٠ ةدايزلا زوجت ليقو رومملاو ىعفاشلا لوق وهو ثيدحلا
 اذه نم هدنسم ىف ةيوهار نب قحس] هئيب “لع وه ( بناكلا یب ىنلا اعدف ) هلوق ٠ لعأ هاو حجارلا وه لوآلاو
 كثيدح نم ةبش نب ربع هجرخأ كلذكو « بزاع نب ءاربلا ثيدح نم حاصلا ىف ىضم اذكو , ىرهزلا نع هجولا

 « ىلاعت هللا ءاش نإ ىزاغملا ف فوتسم هيلع مالكلا ىتأ سو . ةصقلا هذه نم لصفلا اذ قاعتي امف عوك ألا نب ةءلس
 « ىهتنا « ةیلسم نب دمج هبتاک اثدنع باتكلا » هيبأ نع وربع نب ليهس نب ورع قيرط نم ةبش نب رمع جرخأو
 نمو « ورع نب ليهسل ةبلسم نب د هلثم خسنو . حيحصلا ىف وه اك ىلع طخ حاصلا باك لصأ نأب عمحو
 « قرط نم بلاط فأ نب ىلع شيرقو نيدلسملا نيب باتكلا بناك مما نأ ىكح نأ دعب ةبش نب رمع هركذام ماهوالا
 دم نب هللا ديبع نب ديزي ةشئاع نبا انثدح » لاق مث ةيلسم نب دم بتاكلاا مسا نأ ىرخأ قيرط نم جرخأ مث
 اماثه ر هللا لوسر هامسف ,هدب تلشف ةفيحصلا بدك ىذلا وهو 5 أضيغب ةمركع نب ماشه مسا ناک : لاق ىميتلا

 ىف مشاه ىنب اورصح امل شيرق اهملع تقفتا یتلا یھ ةمركع نب ماشه اك ىلا ةفيحصلا ناف .شحاف طلغ رهو : تلق
 باتك انه ةفيحصلاب دارملا نأ ةبش نيرمع موتف , ةيوبنلا ةريسلا ىف ةروهشم ةصقلاو ‹ ةرجملا لبق هكم, كاذو بعشلا
 كلذب رثذي نأ ةيشخ انه كلذ تيتك امأأو « نينس رشع وحن ام نيب لب كلذدك سيلو « ةيبيدحلاب تعقو ىنلا ةصقلا
 نم لعاف نزوب ( ىضاق ام اذه ) هلوق . قيفوتلا هللابو ةيبيدحلاب ةصقلا بتاك مما ىف افالتخا هدقةءيف هل ةفرعمال نم
 نأ ةيشخي التعم هعنم نم ىلع درلاو تادقاعملا ف كلذ لثم ةباتتك زاوج هيفو « هيف كىملا تلصف ىأ ءىثلا تيضق
 نیلا نوكحرو داضلا مضب ( ةطغض انذخأ انأ برملا ثدحتتال ) هلق , ىناطحخلا هيلع هين « ةيفان اهنأ اف نظي

 هنأ ىلعو : ليهس لاقف ) هل . « ةونع انيلغ لخد هنأ » قحس] نبا ةياود فو « اربق ىأ ةلمبه ءاط مث نيتمجعملا
 نم ادب ىتأ نم هنأ ىلع » نإ نبا ةياور ىف ( انيل] هتددد الإ - كنيد ىلع ناك نإو - لجر انم كيتأيال
 معت ,ةياورلا هذ هوو « « هيلع هردري ملاد# عبيفي نم اشيرق ءاج نمو < ماع هدر همل و نذإ ريغب شيرق

 ءدحأ انم كيتأي الو ١ ظفلب ىرهزلا نع ليقع ةياور م طورشلا لوأ ىف مدقت اذكو « ءاسنلاو لاجزلا
 الإ نلخدي مل وأ « نمف ىلا كلذ خسف مث حاصلا اذه ىف نلخد لهو ‹ حاكنلا باتك ىف كلذ ىف ثحبلا ىتأيسو
 ارمأ ىأ « ةفوفكم ةبيع اننيب نأ ىلعو » دانسالا اذهب حاصلا ةصق ىف قحسأ نبا دازو ؟ نصصخن مومعلا قيرطب
 ىلع ةظفاحلاو , اهريغو برملا بابسأ نم مهنيب مدقت ام ةذغاؤملا كرت ىلإ ةراشإ وهو <« ةميلس رودص ىف ايوطم
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 لالسالاف « ةن اخ الو ةقرسال ىأ « لالغإ الو لالسإ ال هنأو , هثيد> ىف قحسإ نبا لاقو . مهيب عقو ىذلا دبعلا

ىف امأ « ناخ ىأ لجرلا لغأ لوقت ةئايخلا لالغالاو « ةقرسلا ىهو ةلسلا نم
 دارملاو « فلآ ريغب لغ لاقيف ةمينغلا 

و أرس ملاومأو مهسوف ىف ضعب ن* مهضعب نمأي نأ
 سبل نم لالغإلا و فويسلا لس نم لالسإلا ليقو ءاربج

 هثيدح ىف قحسا نبا لاق. ديبع وبأ هاهوو « عوردلا
 ‹ هيف لخد هدبعو دم دقع ىف لخدي نأ بأ قف هنأو »

عو دم دقع ىف نحن : |ولافف ةعازخ تيثاوتف «هيف لخد مدېعو شي رق دقع ىف لخدي نأ بحأ نمو
 تبئاوتو « هدم 

 ماع ناك اذإ هنأو « انيلع ةكم لغدت الف اذه كماع انع عجرت كنأو . مهدبءو شيرق دقع ىف نحن : اولاقف ل

رلا حالس كعم اال اهب تققأف كباحصأب اهتلخدف كنع انجرخ لبات
 « هريغب اهلخدت الو « برقلا ف فويبلا : بكا

 لَو هلا لوسر (یبف » هثیدح ىف قدسا نبا لاق « ىزاغملا ىف بزاع نب ءادبلا ثيدح ىف الاثم تاس ةصقلا هذهو

 « هللا ناحبس نودلسملا لاق ) هِلوَق . ةصقلا رك ذف « ليهس نب لدنج وبا ءاج ذإ وربع نب ليسو وه باتكلا بتك

 كينأيال هنأ غلب ىنلا ىلع ورع نب ليهس طرتشا ايف ناكو ه طورشلا لوأ ةيضاملا ليقع ةياور ىف ؟ ( درب فيك

بو اننیب تيلخو انيلا هتددر الإ كنيد ىلع ناكنإو دحأ انم
 ليهس آو  هنم اوضعتماو كلذ نوئمؤملا هركف . هني

 « وربع نب ليهس هيب أ ىلا لدنج ايأ دموي درف « كلذ ىلع هب ىنلا هبناكف « كلذ الإ
 ىف لابجرلا نم دحأ هتأي ملو

 ريضح نب ديسأ اضيأ كلذ لاق نم ىدقاولا ىمو « یتایس امل ربع وه نوكي نأ هبشي كلذ لئاقو « هدر الإ ةدملا كلت

 اضيأ كلذ ركن أ نم ناك فيذح نب لمس نأ ىزاغملا ىف ایس و « ةدابع نب دعسو
 كلام نب سنأ ثيدح نم مسلو .

كيلع هدرن مل کنم ءاج ن٠ هنآ ىلع مب ىنلا تحلاص اشيرق نأ د
 لوسراي : اولاقف ءانيلا هوهددر انم مءاج نمو « م

 اجرف هل هللا لمجيف انيلا مهنه ءاج نو« هللا هدعبأف ميبلا انم بهذ نم هنا . عن : لاق ؟ اذه بتكنأ هلل

نا ثيدح نم ذئاع نالو » اذه ةورع نع دوسالا وا أكو اجرخمو
 ضعبل مهضعي نال ايلف . « هوحن سابع 

نبتراو « ناقي رفلا حباصتف «رخألا قي رفا نم الجر نيقي رفلا نم لجر یر ذا كلذ ىلع مو حلصلا ىف
 نيقي رفلا نم لك 

 اءدو « هعم نمو ورمع نب ليه« نولسملا نهتراو نيم دملا نم مهاتأ نمو ناثع نوكرشملا نمتراف ٠ مدنع نم

 نم اواسرأف « هلا ممعرأف نيكرشملا كلذ غلب و « اورفي ال نأ ىلع ةرجكلا تحت هوميابأ ةعيبلا ىلإ لي هللا لوسر

 ةوزغ ىف ىتآبسو . ةيآلا ( منع ممدبآأ فک ی الا وهو ]ب ىلاعت هللا لزنأو ‹ ةعداو(ا ىلإ اوعدو انبترم ناک

 بيس ىفو عباب نهددع ىف فالتخالاو ةرجشلا دنع ةعببلا ةيفيكو ةلوصوم ةصقلا هذه ج رخأ نم نايب ةيبيدحلا

ج وبأ لخد ذإ كلذكم اهنبف ) لوق . ىلاعت هللا ءاش نإ ةعببلا
 ىماعلا هسا ناكو ؛ رفمج نذو نونلاو ميجلا ( لدن

لا عم رضحو ام دق اضيأ ملسأ هللا دبع هما خأ هلو « لأ امل هكرتف
 ناك مث  نيمل ىلا ىلإ مرنم رفن اردب نيكرشم

 لدنج ىلأ لبق ةماملاب هللا دبع دهسا دقو . ادحاو اپا ەج نم شوو . ةيبيدحلاب م
 لدنج ورأ امأو « ةد(

ک مالسالا بيسب بذعو ةرجحلا نم عئمو کم سيح ناکف
 يحمل ناف ٠ قحسأ نبأ ةياور ىفو . بابلا ثيدح ىف ا

دوسالا ىبأ ةياور ىفو « تلفأف هسبح هوبأ ناو ‹ ليهس نب لدنج وبأ علط ذإ بتكتل
 . ليهس ناكو د ةورع نع 

 نوملسملا هب حرفف نيالا ىلع طبه ىتح لابجلا بكرو قب رطاا بكت و نجسلا نم جر «لسأ نيح هنجسو هقثوأ

 ديقلا بيب اسطب ايشم ىثمي ىأ ءافلاب و ةلمبملا مو هلوأ حتفب (فسر) هل ٠ « هرقلتو
 اذه : ليهس لاقف) هل ٠

 برضف لدنج یبا ىلإ ورع نب ليبس ماقف» هتياور ىف قحسإ نا داز ( ىلإ هدرت نأ هيلع كيضاقأ نم لوأ دماي
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 صألا لمف ةغيصب ( ىل هزجأف ) هلق . هتباتك نم غرفن مل ىأ ( باتكلا ضقن مل انإ ) هلق . « هببلي ذخأو هجو
 ءارلاب «هرجآف د ىديمحلل حجلا ىف عقوو . ةيضقلا نم هينثتسأ وأ « كيلا هدرأ الف هيف ىلعف ىل ضمأ ىأ ةزاجإلا نم

 كلذ لجآلو , دابشإلاو ةباتنكلا ترخأت ولو لوقلاب دوقعلا ىف رابتعالا نأ هيفو « ىازلا ىزوجلا نبأ حجرو
 نأ ءاجر ءدعب باتكلا ضقن مل » هلوقب همم فطات لِي ىنلا ناكو , هيلا هنبا در ىف مالا ليهسل اب ىثلا ىضمأ
 رثكاللا اذك(لب زركم لاق) هِلوق . هل هكرت عانتمالا ىلع رصأ الف  هدلو هنوكل شيرق ةيقب ه ني الو كلذل هبمحي

 زركم نم عقو ىنلا ف ليق . كلذ ىف ًازركم ليهس هب باجأ ام انه ركذي ملو « ىلب » ىنيسشكللو « بارضإلا ظفلب
 ىبَأ ىلع اليهس دعاس نأ رهاظلا نم ناكو ‹ روجفلا نم مب ىنلا هب هفصو ام فالخ هناال « لاكشإ ةصقلا هذه ىف

 وأ « اردان ربلا نم ءىش هنم عقبال نأ مزاي الو « ةفيقح روجفلا نأب بيجأو ؟ كلذ سكع هنم عقو فيكف لدنج
 نم وهو كلذ فالخ ربظي نأ دارأف رجاف لجر هنإ مب ىنلا لوق عم ناك وأ « هفالخ هنطاب و اقافن كلذ لاق

 فالف ملصلا دقع س هل لعج نم نكي مل ازركم نآل هلاؤس بحي ملاليهس نأ حارشلا ضعب معذو . هرو ةلمج

 دبع نب بطي وح امہعم ناكو « ليهس عم حلصلا ىف ءاج نع ناك ازركم نأ ىور ىدقولا ناف رظن هيفو « ليهم

 بيذعتلا نم هنيمأت ىف لب ليهس ىلإ هدريال نأ ف نكت مل زركم ةزاجإ نأ ىلع لديام هتياور ىف ركذ نکل « ىرعلا
 وحن «ذئاع نبا ىزاغم » فو . هنع هابأ افكو اطاطسف هالخدأف لدنج ابأ اذخأ ابطيوحو ازرکم نأو « كلذ وحنو
 یف ور نب ليهس عم لبقأ نم ناكو صفح نب زركم لاقف ١ هظفلو ةورع نع دوسألا ىبأ ةياور نم هلك كلذ

 مل هناف « لوألا تالاتحالا نم ىوقأ ناكل تبث ول اذهو « اطاطسف هلخدأف هديق ذخأو ء راج هل انأ : حلصلا ساقلا

 نكل . روجفلا نع كاذب جرخ اف « هيبأ ةيعاوط ىلإ عجريل هنع باذعلا فكل لب نيملسملا دنع هرقي نأب هزحي
 لدنج وبأ لاق ) هلوق . كل ذب عب ىنلا بطاخي « كل هانزجأ دق : زركم لاقف ٠ حيحصلا ةياور ىف هلوق هيلع ركعي
 بستحاو ريصا « لدنج ايأ اي : هلي هللا لوسر لاقف د قحسإ نبا داز (ڂلا ؟ نيكرشملا ىلإ درأ « نيبلسملا رشعم ىأ

 بئوف لاق « م هللا لوسر هاصوأف ه حيلملا ىبأ ةياور ىفو ء اجرخمو اجرف كل لعاج هللا ناو « ردفنال اناف
 ہم اق قديو لاق ٠ بلك مدك مدحآ مد ااو ‹ نوكرشم مه امف ‹ ريصا : لوقيو هبنج ىلا یش لدنج ىبأ عم رع

 «ةيضقلا تذفن و هيب أب - لع ىأ  لجرلا نضف « هابأ هب برضيف ىم هذخأي نأ توجر : ربع لوقي « هنم فيسلا
 فاع اذإ ملسلل ةيقتلا حابأ دق هلا نأ امهدحأ : نيوجو ىلع لدنج ىبأ ةصق ىف عقوام ءابلعلا لوأت : ىباطخلا لاق
 ىبأل امالسإ مها هدر نكي ملف « ةيروتلا هنكمي مل نإ نامإلا رامض] عم رفكحلاب ملكتي نأ هل صخرو « كالملا

 بلاغلاو « هيبأ ىلا هدر امنإ هنأ ىتاثلا هجولاو . ةيقنااب توملا نم صالخلا ىلا ليبسلا هدوجو عم كالحلا ىلإ لدنج
 كلذ ناف ةنتفلا نم هيلع فاخيام امأ و , اضيأ ةيقتلاب ةحودنم هلف هنجس وأ هبذع نإو « كالملا هب غلبيال هابأ نأ
 نم مهلا دري نأ ىلع نيكرشملا عم حلصلا زوجي له ءاملعلا فلتخاو . نينمؤملا هدابع ريص هب ىلتبي هللا نم ناحتما
 ءال ليقو « ريصب ىبأو لدنج ىبأ ةصق هيلع تلدام ىلع معن : ليقف ؟ ال مآ نيبلسملا دالب ىلإ مدنع نم ايلسم ءاج
 .ةيقنحلا لوق وهو « نيكرشم نيب ملسم نم ء رب انآ » ثيدح هخسان ناو ‹خوسنم ةصقلا ىف عقو ىذلا نأو
 نوكي نأ درلا زاوج طباض : ةيعفاشلا ضعب لاقو . نادرب الف ىصلاو نونجناو لقاعلا نيب ليصفت ةيعفاشلا دنعو

 ( إو هلا ىن تيتأف : باطخلا نب رمع لاق ) هْلوَق . لعأ هللاو برحلا راد نم ةرجملا هيلع بجتال ثيحي لسملا

 , كرابلا حق < ۵ جي اسم ش
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 ىبأ عم رمع ةصق نم ابيرق مدقتام !ذكو < رع وه ةيبيدحلا ةصقب ناورمو روسملا ثدح ىذلا نأ ىوقي ام اذه ٠

 ىنلخد دقل : ربع لاق » ديعس فأ ثيدح نم ىدقاولا داز ( ىلب : لاق ؟ ًاقح هللا ىن تسلأ : تلقف ) هلق . لدنج
 ةروسو ةيرزجلا ىف تالا فينح نب ليهس ثيدح ىفو « طق اهلثم هتعجار ام ةعجارم مب ىنلا تعجارو « مظع أ
 حتفب  ةيندلا ىطعن مالعف ؟رانلا ىف مهالتقو ةنجلا ىف انالتق سيلأ ؟ لطابلاىلع مهو قحلا ىلع انسلأ : ربع لاقف » حتفلا
 لوسر ىنإ ء باطخلا نبا اي : لاقف ؟ اننيب هللا كحي ملو عجور و « اننيد ىف  ةيناتحتلا ديدشتو نونلا رسكو ةلمهملا
 ارصتقم هسفن رع ثيدح نم رازبلا هجرخأو , « ركب ايا ءاج یتح ريصي مف . اظیغتم عجرف . هللا ىنعيضي نلو « هلل
 <« قحلا نع تولأ امو « ىأرب ب هلا لوسر مآ درأ ىنتيار دقلف « نيدلا ىلع ىأرلا اومهتا : ربع لاقف ه هظفلو

 تسل و هقأ لوسر ىنا) هلو . أت و تيضر ىتارت رمع ای : یل لاق یتح ‹ تیب أو مب هللا لوسر ىضرف لاق» هيفو
 ىف ( تيبلا أنس انآ انتثدح تنك سيل وأ ) هلوق . ىحولاب الإ ايش كلذ نم لعفي مل لِي هنأ ىف رهاظ ( هيصعأ
 كلذ نم مهلخد حلصلا اوأد املف يب هلا لوسر اهآر ايؤرل حتفلا ىف نوكشيال ةباحصلا ناك  قحسا نبا ةياور
 وه لخد هنأ رمتعي نأ لبق همانم ىف ىأر ناك مب ىنلا نا ه ىدقاولا دنعو « نوكلب. او.اك ىتح . مظع أ
 « ىنعملا رهظي ىتح معلا ف ثحبلا زاوج لصملا اذه نم دافتسيو « مهلع قش كلذ ريخأت اوأر اط . تيلا هباعأو
 ركذي ملو ءىش لعف ىلع فلح نم نأو « دييقنلاو صيصختلا ةدارإ ربظت ىتح هفالطإو هم ومع ىلع لمح مالكلا ناد
 دعب كلذ ىف ادحأ عجار هنأ رع ركذي مل ( ركب ابأ تيتأف ) ہلوق » . هنايح مايأ ىضقنت یتح ثلحي مل ةئيعم ةدم
 ريظنب رمعل ركحب ىنأ باوج ىقو « هدنع هبلع ةعسو هردق ةلالجل كلذو « قيدصلا ركب بأ ريغ ب هللا لوسد
 نيدلا رومأب مهملعأو يب هللا لوسر لاوحأب مهفرعأو ةباحصلا لك ناك هنأ ىلع ةلالد ءاوس لَ ىنلا هباجأ ام
 اوناكو روكذملا حلصلا اوركنتسا نيملسملا نأب ثيدحلا اذه ىف حيرصتلا عقو دقو . ىلاعت هللا آل ةقفاوم مدشأو
 لوسر بلق ىلع هبلق ناك لب « مل اقفاوم كلذ ىف نكي مل قيدصلا نأ لصفلا اذه نم رهظو ؛ كلذ ىف ربع ىأر ىلع
 هللا لوسر ةعدخ هب تفصو ام ريظنب قيدصلا ركب ابأ فصو ةنغدلا نبا نأ ةرجملا ىف ىتأيسو « ءاوس م هلل
 نم ةبءاشتم امهتافص تناك املف ٠ كلذ ريغو قحلا بئاون ىلع نيعيو لكلا لمحيو محرلا لصي هن وك نم ءاوس هيَ
 اهدعب ءارلا نوكسو ةمجعملا نيغلأ حتفب وه « هزرغب كسمتساف » ركب . بأ لوقو . ءابتنالا ىلا كلذ رمتسا ءادتبالا
 بکر كسم ىذلاك هل ةفلاخلا كرتو هسمأب كسقلا هب دارملاو « سرفلل بكرلا زنم لبالل - زرغلا ىأ -وهو « ىاذ

 روكذ ملا دنسل اب ىرهزلا ىلا لوصوم وه (الاعآ كذا تلمعف : رع لاق ىرهزلا لاق ) هلوق . هقرافي الف سرافلا
 «باوجلاو لاؤسلاو ءىجلاو باهنلا نم ىأ « الاعأ » هلوق ؛ حارشلا ضعب لاق ( رعو ىرهزلا نيب عطقنم وهو
 ىف هتوف نم فرع امل , رافكلا لالذإ ىلع اثحو « هيلع ىنخ ام فشكل ابلط لب « رع نم اكش كلذ نكي لو
 فقؤتلا نم ىضمام هنع رفبك_ل ةحلاصلا لاعالا هب دارملا لب «دود م ركذ ام لابعالا ريسفتو . هأ نيدلا ةرصف
 لوق رمع ناكو » قحسإ نبا ةياور قف : « الامعأ » هلوقب هدارم حيرصتلا ربع نع درو دقو « ءاذتيا لاثتمالا ف
 نم ىدقاولا داعو « هب تملكت ىذلا ىاالك ةفاخم ؛ ذئموي تمئص ىذلا نم قتعأو لصأو موصأو قدصتأ تلزام
 دارأ ناف ءاكش نكي ملو» هلوق امأو . ء ارهد:تمصو ؛ اباقر كلذ ببسب تقتعأ دقل : رمع لاق د سابع نبا ثيدح
 , هنأ لوسر هناف هزرغ مدلا: هل..لاق امل ركب ابأ نأ د قحسإ نإ ةياور ىف عقو دقو « حضأوف نيدلا ىف كشلا ىنن
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 : ليبسلا لاق دقو ‹ دودرف اممدعو ةحلصملا دوجو ىف كشلا ین دارأ ناو « هللا لوسر هنأ دبشأ انأو رمع لاق
 هنم فقوت هنأ رېظب ىذلاو « لاق كلذك « ةسوسولا باب نم وه امو ؛ هيلع هبحاص رمي الام وه كشلا اذه
 ىلوآلا ىف ناك نإ و ٠ ىبإ نب هللا دبع ىلع ةالصلا ىف هتصق هريظنو « ةمشلا هنع فشكنتو ةصقلا ىف ةمكملا ىلع فقيل
 ردصام عيمجل الإو , هذهل ةروكذملا لامعألا لبع امن]و ٠ ةصقلا هذه ىهو « ةيناثلا فالخب كحلا هدابتجا قباطي م
 هتباور ىف قحسإ نأ داز ( باتكلا ةيضق نم غرف امله ) هلوق . هيف دهم هنال روجأم وه لب هيف اروذعم ناك هنم

 نحرلا ديعو ىلعو رمعوركبوب أ مهنمو نيكرشملا نم الاجرو نيدلمم لا نم الاجر حلصلا لع دبشأ باتكلا غرف اللف د
 هلوق . «كرشم وهو صفح نب زركمو ورمعنب ليهس نب هللا دبعو ةبلسم ن, دوم و صاقو ىلأ نب دعسو فوع نبا
 نم اوغرف ايلف » ةورع نع دوسألا ىبأ ةياور ىف ( اوقلحا مث اورحتاف اوموق : هباحصال مب هللا لوسر لاق )
 هوسبخ شيرق نم نوكرشملا هيلا ماق ىتح - مرحلا ةهج ىلا ىنعي  نوماسملا هفاسف ىدملاب مب هللا لوسر مأ ةيضقلا

 مالا نوكي نأ لاتحال اوفقوت مهنأك ليق ( لجر مهنم ماقام هاون ١ 'رق . « رحنلاب مپ هللا لوسر سأ“
 مامتال ماعلا كلذ ةكم مل وخدب نذإلاب هصيصخت وأ ء روكذملا حلصلا لاسباب ىحولا لوز: ءاجرل وأ « بدنلل كلذب
 ركفلا ىف اوقرغتساف لاح لا ةروص ملأ اونوكب نأ لمتحيو « خسنلا عوقو نامز ناك هنال كلذ مهل غوسو « مهكسن
 «ةبلغلاو رهقلاب مهكسف ءاضقو مهضرغ غولب ىلع مهداقتعا ىف مرادتقاو مهتوق روهظ عم مهسفن أ دنع لذلا نم مهقحلا امل
 مالك نم یتأیس اک م یوم رومالا هذه عو لمتحيو « روفلا ىضتقيال قلطملا مالا نأ ممداقتعال لاثتمالا او اذا
 امل « بدنلل ال بوج وال سالا نا لاق نمل الو « هافن نم الو « روفلل سالا نأ تيثأ نمل ةجح هيف سيل و « ةبلس مأ

 ىلإ ؟ سانلا ىلإ نيرت الأ + لاقف » قحس] نبا ة:اور ىف (سانلا نم قل ام امل ركذف) علق . لاتحالا نم ةصقلا ترطب
 مهترمأ « نودلملا كله :لاقف ةبل مآ ىلع لخدف , هيلع كلذ دتشاف د حيلملا ىبأ ةياور ىفو « هنولعفي الف مالاب ميمآ
 ؟ كلذ بحتأ هللا ىن اي : ةللس مآ تلاق) هلوق . « ةيلس مأب ذمموي مهن هللا لج لاق « اولعفي مف اورحنيو اوقلحي نأ
 رمأ مهلخد دق مهناف « مهملكتال هللا لوسر اي : ةلس مأ تلاق » قحسإ نبا داز ( مهنم ادحأ ملكنال مث جرخا
 هنأ ةباحصلا نع تمبف اهنأ لمتحيو « « حتف ريغب مهعوجرو حلصلا رمأ ىف ةقدشملا نم كسفن ىلع تاخدأ ام ميظع
 ةع زعل اب اذخأ مارحالا ىلع رمتسي وه هنا و مهق> ىف ةصخرلاب اذخأ للحتلاب مثرمأ عيب ىنلا نوكي نأ مدنع لمتحا
 هلعفف هب تراشأ ام باوص مب ىنلا فرعو ؛ لاتحالا اذه منع قتنيل للحتي نأ هيلع تراشأف ؛ هسفن قح ىف
 لعفلا نأو « ةدوشملا لضف هيفو .رظتنت ةباغ كلذ دعب قبي مل ذإ هب ممرمأ ام لعف ىلإ اورداب كلذ ةباحصلا ىأر املف
 ةأرملا ةرواشم زاوجو « لوقلا نم غلبأ افاطم لعفلا نأ هيف سيل و « درجا لوقلا نم غلب أ ناك لوقلا ىلإ مضنا اذا
 اذك . ةللس مآ الإ تباصأف ىأرب تراشأ ةأرما لمنال : نيمرحلا مامإ لاق ىح اهلقع روفوو ةبلس مآ لضفو ء ةلضافلا
 نم كانه أيس اک حتفلا ةوزغ ىف مل عقو ام اذه ريظن و . سوم رمأ ف بيعش تنب هيلع مهضعب كردتسا دقو . لاق
 (هنديرحن) هلق . اوبرش برش هوأر املف « برشف حدة لوانت عانتمالا ىلع اورمتسا الف , ناضمر ىف رطفلاب مل رمآ
 ناک ةندب نيعبس ناك هنأ سايع نبا نع دهاجم نع حيجن ىبأ نبأ نع قحسإ نبا داز « هيدهد یہ ہشکلا ةياور ىف

 هقلاح اعدو ) هوو . ردب ةوزغغ ىف هنم همنغ ناكو « نيكرشملا هب ظيغيل ةضف نم ةرب هسأر ىف لبج ىنال لمج اهف
 يعارخلا لشفلا نب ةيمأ نبا د نيتمجمم,  شارخ ره مويلا كلذ ىف هقلح ىذلا نأ ىنغلب » قحسإ نبا لاق ( هقلخل
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 لاقف ‹ نورخآ رصقو ذمو لاجر قلح لاق سابع نبا نع دهاجم نع حيجن ىبأ نب هللا دبع ید : قحسأ نبا لاق
 ترهاظ مل هللا لوسر اي اولاق  هرخآ ینو « ثيدحلا  نيرصقملاو : اولاق « نيقلحلا هللا محرب.: هِيَ هللا لوسد
 لَم هلا لوسر فرصفا مث : هثيدح ىف ىرهزلا لاق قحسأ نبأ لاق . اوکش مل مهنال لاق ؟ نر رضقملا نود نيقلحملل
 ىرهزلا لاق لاق نأ ىلإ اهريسفت ىف ثيدحلا. ركذف  حتفلا ةروس تلزو ةنيدملاو ةكم نيب ناك اذإ ىتح الفاق
 تعضوو ةئدهلا تناك الو « سانلا قثلا ثيح لاتقلا ناك امنا « ةيبيدحلا حتف نم مظعأ ناكهلبق حتف مالسالا ىف حتف اف
 ایش لقعي مالسالاب دحأ 00 رکی ملو ةعزانملاو ثيدحلا ىف اوضوافتو اوقتلاو اضعب مهضعب ملك سانلا اوترا
 نم ىنمي « رثكأ وأ كلذ لبق مالسالا ف تاك نم لثم نيتتسلا كنيت ىف لخد دقلو , هيف لخد الا ةدملا كلت ىف
 ىذلا ظعالا حتفلا ىدي نيب ةمدقم ناك هنأ ىرهزلا هركذام ريغ روكذملا حلصلا ةحاصم نم ربظ امو . شيرق ديدانص
 احتف تيعس حتفلا ةمدقم ةيبيدحلا ةصق تناكاملو . كلذا احاتفم ةندملا تناكو < اجاوفأ هلا نيد ىف هبقع سانلا لخد
 دص هحتف بايسأ نم ناكو ء هللا هحتف ىتح اقلغم ناك حاصلاو « قلغملا حتف ةغللا ىف حتفلا ناف « ىزاغملا ف ىتأيس اك
 نمألا لجل سانلا ناف ٠ مل ازع ةنطابلا ةروصلا فو نيملسلا امض ةرهاظلا ةروصلا ىف ناكو « تيبلا نع نيلم
 مالسالا ىلع مورظانو « نآرقلا نيكرشملا نوملسملا عمسأو . ريكت ريغ نم ضعبب مهذعب طلتخا مهنيب عقو ىذلا
 نم نوكرشملا لذف همالسإ قخي ناك نم رهظو « ةيفخ الإ كلذب مدنع نوماكشيال كلذ لبق اوناكو « نينمآ ةرهج
 وهو هيلا ناج نهنأ هرهاظ (لا تانمؤم ةوف هءاج مث) هلوق . ةبلغلا اودارأ ثيح نم اورهقأو ةزعلا اودادأ ثيح
 نع ليقع ةياور نم طورشلا لوأ ىف مدقت دقو « ةدملا ءانثأ ىف دعب هيلا نج امنإو كاذك سيل و . ةيبيدحلاب
 تانمؤملا ءاجو « املسم ناك ولو ةدملا كلت ىف هدر الإ لاجرلا نم دحأ هنأي مدد لاق ثيح كلذل دهشام ىرهزلا
 تانمؤملا نم ىمسو « صاعلا نب ورمع تحت تناك اهنإ لاقيو « جرخ نم ةبقع تنب موثلك مآ تناكو ؛ تارجابم
 نب لبس اهجوزتف لسي نأ لبق  ةحادحد نبا لاقيو  ناسح تحت تناكو رشب تنب ةميمأ تاروكذملا
 ءالسرم بيبح ىلأ نب ديزي قيرط نم متاح ىبأ نبا كلذ ركذ « لبس نب هلا دبع هنبا هل تدلوف فينح
 لاقيو ىوزخلا رفاسم تحت تناكو ةيبلسألا ثراحلا تنب ةعيبسو . ىرهزلا نع قحسا نبا قيرط نم ىربطلاو
 ةديعس اهمسا نیص ةأرما نا نايح نب لتاقم قيرط رم متاح ىبأ نبا ركذ دقف ىلوأ لوآلاو ‹ بهارلا نب ینیص
 . طورشلا رخآ ىف هنایب أيس اک تدتراف دادش نإ ضايع تحت تناك نايفس ىبأ تنب مكحلا مأو . سع ابجوزتف
 : تلق . دو دبع نب ورمع تحت تناكةلضن نب ىزعلا دبع تاب ةديعو « نمنع نب سامش تحت تناك ةبقع تنب عوربو
 ناكر . اهب قحأ هلهأ ناك اهجوز تام نم نأ ةيلهاجلا ةنس نم ناكو « هلتق دعب ترف اهن أكو قدنخلاب لتق ورع نکل
 ىف كلذ ليصفت قأيو ٠ ةيضقلا ةرمع ىف هنايب ىأيس اک بلطملا دبع نب ةزمح تنب ةدملا كلت ىف .اسنلا نم جرخ نمم
 هدئاوف ةيقب عم « تاكرشملا نم لَسأ نم حاكن باب » ىف حاكنلا باتك رخاوأ ى ناحتمالا ةصق حرشو « ىذاغملا
 نم لجر ةلمهملا رسكو ةدحوملا حتفب ( ريصب وبأ هءاجل ةنيدملا ىلا يب ىنلا عجد مث ) هلوق ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ
 ىلع ةزمملا حتفب ديسأ نبا - مو وهو - رغصم ةدحومب ديبع هيف ليقو ةانثملا نوكسو ةلمهملا مضب ةبتع وه شيرق

 )١( نكي مل » هلم : ةخسن شءاه ىف : قالوب ةعبط ححصم لاق «
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 ثيدح ىفهلوق نأ اذبب فرعو < هتياور ىف قحسإ نأ هيسنو هام ةرهز ىنب فيلح ىقثلا مجاب ةيراج نبأ حيحصلا

 نبأ امهامس ( نيلجر هبلط ىف اولسرأف ) هلوق . شرق نم ةرهز ىنب نل فاحلاب ىأ « شيرق نم لجد » بابل
 هل لاقي هل لومو رباج نبا رغصم ةلمهم هرخآو نونو ةمجعمب وهو سينخ ريصب ىبأ ةجرت ىف « تاقبطلا » ىف دعس

 بتكف » قحسإ نبا داز « هبلط ىف لسرأ ىذلا وه قيرش نب سذخألا نأ بابلا رخآ ةينألا ةياورلا فو « رثوك
 صاع ىنب نم لجرو امل ىلوم عم هب اتعب و اباتك كي هللا لوسد لإ فوع دبع نب رهزألاو قيرش نب سنخألا
 لكلف ریصب ىبأ ءافلح ةرهذ یب نم رهزأو , ریصب ىنأ طهر فيش نم سنخألاو . ھا « نيركبب هارجأتسا

 ليقو « فاملا وأ| اعلا تولاتملا ةف نم ن صاغ درلاب ةيل طلا نأ هلم دافتسبو « هدر ةيلاطملا امهم

 ( نيلجرلا ىلإ هعقدف ) هلوق . مايأ ةثالثب ںیصب ىأ دمہ امدقف یدفاولا داؤ .٠ نا رمح نب دئىم نيلجرلا دحأ مسا نا

 « ردفتال اثإو ٠ تالعام ىلع ارم ل اص موفلا ءالؤه نإ ريصإ بأ ا: ا هللا لور لاقف د قدسإ نا ةياود ىف

 كل لعاج هللا ناف « بستحاو ربصا : لاق ؟ ىف وب ذعب و ىنند نع ىت ونفي نيكرشملا ىلإ ىدرتأ : لاقف . كموقب قحلاف

 حضرأ اذهو « فيسلا كعمو لجر وهو لجر تنأ : رمع هل لاقف د ةدايرلا نم حيلملا ىبأ ةياود فو « اجرخمو اجرف

 ىثخال ناک اذإ هتريشع نم سيل نمل بولطما عفد زا وج ىلع ةصقلا هذ ةيعفاشلا ضعب لدتساو . هلتقب ضورعتلا ف

 هيلع نمأ هنکلا , هطهر نم انوكي ملو هتديشع نم انوكي مو هقيفدو ىرماعلل يصب ايأ عفد مب هن وكل « هنم هيلع

 نم هب لدتسا امفو . رخألا لتق دارأو امهدحأ لتق هنأ ىلا مالا لآ اذهلو « امم ىوقأ ناك هثأب هملعل امهثم

 . ةتريشع نم وه نم امبلسرأ امل ةببر اممف نأ ولو ‹ نیاوسر اناك امن هقيفدو ىرماعلا نال , رظن كلذ

 اک ةرهز ىنب ءافلح نم ناک ںیصب وبأو شيرق نم اعيمج رماع ىب و ةرهز ىب نل عيملا عمجم شيرق ةليبقف اضيأو

 عمجو « هدرف ىلع هدر دماي : لاقف هفلخ هيلو ءاجو السم ريصب وبأ هاج » حيلملا بأ ةياور ىف عقو دقو « مدقت

 ناك رخآلا نأ ىلع لمح وأ « ادعاصف دحاولا لمش سنج مسا لوسرو « هيلو لوسر ءاج : ريدقتلاو ازاج هيف نأب

 ىذب اوناك ايلف ١ یدقاولا ةياور ىف ( مل رم نم نواك أي اولزنف ) هلق . ةلاصالاب الوسر نكي لو لوسرلل اقيفد

 لاقف ) هلوق . « ًاعيمج اولك أف امل ةرفس مدقف امهاعدو « ىدغتي ساجو نيتمكر لصف دجسملا ريصب وبأ لخد ةفيلحلا

 .هلتساف ) هلوق ٠ <« رباج نب سينخل د دعس نبا ةياور ىفو « ىماعلل » قحسإ نبا ةياور ىف ( نيلجرلا دحأل ريصب وبأ
 هنكمأف » ىبمشكلا ةياور فو « هديب ىأ ( هب هنكمأف ) هلوَق . هدمغ نم هجرخأ فيسلا بحاص ىأ ( رخآلا

 نكست تيملا نأل ؛ تولا نع ةيانك ىهو «هساوح تدم ىأءارلاو ةدحوملا حتفب ( درب ىتح هبرضف ) هلوق . « هنم

 ىف ( رخآلا رفو ) هلوق . « هلتق ىتح هالعف د قحسإ نبا ةياور فو « ىباطحلا هلاق « نوكسلا دزبلا لصأو « هتكرح

 هلوق ٠ اغزف قحسا نبا ةياور ىفو ء افوخ ىأ ( ارعذ ) هلوق . ابره ىأ « دتشي ىلوملا جرخو » قحس] نبا ةياود
 ملنا ىأ ( لوتقمل او ) هلوق . « یحاص کبحاص لتق» قحسإ نبا ةياور ىف « فاقلا مضي ( ىحاص لتق )

 هللا لوسر هدرف » ةورع نع دوسألا ىنأ ةياور ىف عقوو «دك أ لو هنم تلفأ دقو د ىدقاولا دنعو « ىنع هودرت

 اهدحأ برضو هعطقف راسالا ىلع هءرمأف هيفب فيسلا لوانتف امان قيرطلا ضعبب ناك اذإ ىتح « هاقثواف امبلا هِبَي

 زمجو » ىزاغملا ىف ذئاع نبا دنع ىرهزلا نع ىعازوألا ةياود فو « حصأ لوآلاو «بربف رخآلا بلطو فيسلاب

 هركذ فرط ادب دقو هبوث لفسأ ىلع ضاع وهو هءامأ ىف هلع هللا لوسر لإ عقد ىح ديصب وبأ هعبتاو رخآلا
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 سيلف ىأ ( كتمذ هللا فوأ هللاو دق ) لوق . « هعبتي ريص وبأو . هوادع ةدش نم هيم دق تحت نم ريطب ىمحلاو

 تمدق نإ ىلأ تفرع هللا لوسراي : ريصب وب أ لاقف ١ ىرهزلا نع ىعازوألا داز . اأ تمنص امف باقع م.م كيلع

 ىذلا لسملل فنا هيفو . هأ « دقع الو دبع مجاب و یب سیلو « تلعف ام تلعفف ىبد رع ین ونتف ماع

 ىبأ ىلع ركض م يب ىنلا نآل ٠ كلذ مهل طرش اذإ هدر بلط ىف ءاج نم لتقف ةندلا نمز ىف برحلا راد نم .ىحي
 ملا رسكو ةزمملا لصوو ماللا مضب ( هما ليو ) هلوق ٠ لعأ هللاو « ةيد الر دوقب هيف رمأ الو ىرماملا هلق ريصب

 مهلوقك وهف كالحلا ليولا نأل « ملا نم اهفام ىنعم نودصةب الو حدملا ف برعلا اهلوقت مذ ةباك ىهو ٠ ةددشملا
 «هما ليو د نولوقيو مآ اذإ رمآلا ىف « هني تبرت د قلطت برعلاو : هل ةلاسر ىف نامزلا عيدب لاق « ليولا همآل »
 ىنارعالل هلوق ىف حلا ىف كاذ نم ءىش مدقت دقو رجزلاو برحلاو ٍناذعلا ىع قلطي لدولاو . منلا ن ءدصقي الو

 اهنأك تراصف ماللا اب اوقحلاف لاعتسالا رثكف ىأ نالفل ىو نالف ليو موق لصأ : ءارفلا لاتو . « كليو د

 ماللاو لاعفالا ءامسأ نم ىهو ‹ بجعت ةلك ىو نا: ليلخلل امبت لاق هنأ الإ كلام نبا هعبتو « اهوب رعأو ابنم
 ملا رسكب ( برح رعسم) هلق . ملعأ هقاو « افيفخت ةزءملا تفذحو ةزمها اعابنإ اهمض زوحجيو ةروسكم اهدعب

 هنأك : ىباطخلا لاق . اهرعسي ىأ ؛ برح رعسم نم هلصأو « نييقلا ىلع بصنلاب و ةلمهملا نيملا حتفو ةلمملا نوكسو

 ىنم وهو ةمجعم نيشو ةلمهم ءامي « شح » قحسإ نبا ةياور ىف عقوو « اهرانل ريعسنلاو بر ا ىف مادقإلاب هفصي
 ةياود ىو « هرصانيو طدضاعيو هرصني ىأ ( دحأ هل ناک ول ) هلوق . رانلا ةب كرحي ىذلا دوملا وهو « رعسم

 ىلا نمرو « نيكرشملا ىلا هدر الثل رارفلاب هيلا ةراشا هيفو « قلطناف ريصب وبأ اهنقاف « لاجر هل ناكول د ىعاذوألا
 حييرصتلا ال كلذب ضي رعتلا زوحي : مريغو ةيمااشلا نم ءاملعلا روهمج لاق هب اوقحلي نأ نيلسملا نم كلذ هغلب نم
 , هلحاس ىأ ءاف اهدعب ةيناتحتلا نوكسو ةلمهملا رسكب ( رحباا فيس ىتأ ىح ) هلق . لعأ هاو ةصقلا هذه ىف اك
 ناكو : لاق ةلمهم اهدعب ةيناتحتلا نوكسو ةلمبملا رسكب وهو « صيعلا لزن ىتح » لاقف ناكملا قحسإ نبا نيعو

 هلق . لس ىب دالب نم بيرق وهو « لحاسلا ةبج ىلإ ةنيدملا ىذاحي وهو : تلق . ماشلا اودصق اذإ ةكم لهأ قيرط
 هلوقك ل احلا ةدهاشم ةدارا ىلا ةذاشإ ةليقتسملا ةغيصلاب هريبعت ىفو « هلهأو هيبأ نم ىأ(لدنج وبأ مهنم تلفنيو )
 ايكار نيعيس ىف لدئجوبأ تلفناو » ةورع نع دوسالا ىبأ ةياور ىفو (اب احسريثتف حايرلا لسرأ ىنلا هللا )ل ىلاعت

 تعمتجا ىتح) هلق . « مهتدام اوعطةف شيرق ريع قيرط ىلع ةورملا ىذ نم ابرق اولزنف ريصب ىبأب اوقحلف نيملسم
 قلطت اهنأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو'. اهتود اف نيمارألا ىلع قلطت ىهو « اهظفا نم اهل دحاو الو ةعاج ىأ ( ةباصع مهنم
 نيعبرأ اوغلب :حدلملا يأ ةياور فو « اسفن نيعبس نم اون اوذلب مهنأ قحسإ نبا ةياور ىنف ٠ كلذ نم رك ىلع

 اوقحلف ,ةورع دازو « لجر ةثايثلث اوذلب مهنأ ليبسلا معز و  نيعبس اوغلب مهناب ىذاغملا ف ةورع مزجو «نيعبس وأ

 ديلولا منم ىدقاولا ىمسو « نيكرشملا ىلإ اوداعي نأ ةيشخ ةئدحلا ةدم ىف ةنيدملا اومدقي نأ اوهركو ريصإ ىبأب

 ( اه اوضرتعا الا) هلو . ةلفاق ىأ ةدوسكملا ةلءهملاب ريع خب ىأ ( ريعب نوعمسيام ) هلق . ةريغملا نب ديلولا نبا

 ىبأ ةياور ىف ( شيرق تلسرأف ) هلو . ريسلا نم اه مهعنم نع ةيانك ىهو ‹ ضرعلاب اهقيرط ىفاوفقو ىأ

 يآ ىلا ثءبي نأ هيلا نوعرضتيو هنولأسي ب هلا لوسر ىلإ برح نب نايفس اأ اواسرأف د ةورع نعدوسألا
 ىف ( معلا هلي ینا لسرأف) ھلو . ‹ جرح ريغ لالح كل ويف كيلا انم جرخ نمو : اولاقو هعم نمو لدنج
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 لوسر بتكف » ىرهزلا نع ةبقع نب ىموم ةياور ىفو « هيلع اومدقف مهلا ثعبف » ةروكذملا دوسألا ىلأ ةياور

 لدنج وبأ هنفدف ٠ هدي ىف مکر هللا لوسر باتتكو تاف ‹ تومي ريصب وبآو هباتک مدقف « ريصب ىبأ ىلإ مك هللا

 ادهاجم ماشلا ىلإ جرخ نأ ىلإ اهب لزب ملف ةنيدملا ىلإ همم نمو لدنج وبأ مدقو لاق . ادجم هربق دنع لعجو هناكم

 ريخ لَو هللا لوسر ةعاط نأ هيبأ ىلإ لدنج ابأ لسيال نأب اوراشأ اوناكن يذلا لعف لاق « ربع ةفالخ ىف دهشتسان
 اردغ ريصب ىبأ نم عقوام دعي الو « ةليغ ىدتعملا كرشملا لتق زاوج دئاوفلا نم ريصب ىبأ ةصق فو «اوهركامم

 امل هنك-ل « ةك# اسوبحم ناك كاذ ذا هنال « شيرق نيب و مب ىنلا نيب ىلا ةدقاعملا ف لخد نم ةلج ىف نكي مل هنا

 هيفو . كلذ هلوق ىنلا ركني ملو ٠ كلذب هنيد نع عفادو « هلتقب هسفن نع أرد نيكرشملا ىلإ هديمي كرشملا نأ ىشخ
 هغلب امل وربع نب ليهس نا د قحسإ نبا دنع عقو دقو « ةيدالو دوق هيلع نكي مل ريصب ىبأ لعف لثم لعف نم نأ

 هبلسأو هيلع اب ىفو هتل كلذب ةيااطم دحم ىلع سيل : نايفس وبأ هل لاقف « هطهر نم هنال هتيدب بلاط ىرماعلا لتق

 ىلع دريال ناک هنأ 4 فو .« مهيد ىلع سيل هنال ءىش اضيأ ريصب ىبأ لآ ىلع الو . هرمأب هلتقب لو , كلوسرل

 هلسرب مل اين اث هيلا رضح الو « مل هملسأ ةرم لوأ ريصب ابأ اوبلط امل مه:ال « مهنم بلطب الإ مهنم ءاج نم نيكرشملا
 نوكي نأ درلا طرش نأ هيفو . هسفنب اجن كلذ نم ريصإ وبأ ىشخ اءلف « هلسرال هدنع وهو هيلا اولسرأ ول لب «

 طبدتساو . هيلا ازيحتم الو مامالا دي تحن نكي مل نم لوانتي الو « مامالا دلب ىف اقاب كرشلا راد نم رضح ىنلا

 مباتقف نيماملا نم رخآ كلم مهازغف كرشلا كولم ضعب نداه ول الثم نيململا كوام ضعب نأ نب رخأتملا ضعب هنم

 كانه نكي ملاذإ ام كلذ لع نأ خت الو « مهنداي مل نم لوانت ملء مهنداه ىذلا دبع نال « كلذ هل ذاج ملاومأ منغو

 ىبأنأش ىف تلذ“ انآ هرهاظو ؛ انهاذڪ ( نع مهيديأ فك ىذلا وهو : ىلاعت هللا لزناف ) هڵۆق . ميمعت ةئيرق

 ثيدح نمو عوكألا نب ةللس ثيدح نم مسم هسجرخأ ام الوزن بيس ىف روشملاو « رظن هيفو 2 ريصب

 موقلا ببسي تازن اهنأ حيحص دانساب لفغم نب هللا دبع ثيدح نم قاسنلاو دمحأ هجرخأو < اضيأ كلام ن سنأ

 ىف ليقو . ةيآلا تلزنف « يقلب ىنلا مباع افعف « مهب اورفظف ةرغ نيملسملا نم اوذغأي نأ شيرق نم اودارأ نيذلا

 اوايزت )هلوق ٠ ءارلا ديدشتو ةلمهملا حتفب رعلا نم ةقتشم ةرعملا نأ ىنمي (برجلا رعلا ةرعم ) هلق. كلذ ريغ ام وزن
 ىلهتملا ةياور ف وهو ةديبع ىبال زاجلا ىف حتفلا ةروس ريسفت نم ردقلا اذه (حلا ةيامح مهتءنم موقلا تيمح ءاوزيمس

 عقوام نايب هدارباب فصلا دارأو « طورشلا لوأ ىف هما الوصوم مدقت ( ىرهزلا نع ل.ةعلاق ) هلق . هدحو

 ٠ ليقع قيرط نم هريسفت ىف هيودرم نبا هلصو ‹ ىرهزلا لوقم وه ( انغلبو ) هلق . جاردالا نم رمعم ةياور ىف

 لسم نم ليقع ةياور ىف ريصب ىبأ ةصق نأ هب دارملاو اضيأ ىرهزلا لوق نم وه (لا ريصب ابأ نأ انغلبو ) هلوقو

 عباتو  مدقت 5 قحسإ نبا اباصو ىلع ارمعم عبات دق نكل ءروسملا ىلإ ةلوصوم رمعم ةياود فو « ىرهزلا

 ةياورلا هذه ىف عقوو . لعأ هللاو ىرخأ اهلصويو ةرات اهلسري ناك ىرهزلا لعلف . املاسرإ ىلع ىعازوألا اليقع

 حتفب ديسأ نب ربصب ۲ نأ  هلوق اهفو « انام ا دعب تدترا تارجاملا نم أدحأ نأ لعن امو » ةدايزلا نم ةريخألا

 رع نا ) هلو . فيحصت وهو « ىنم نم مدق » لمتسملاو ىسخرسلا ةياور ىفو . رثك الل !ذك انمؤم مدق ةزمملا

 . « تاكرشملا نم لسأ نم حاكن باب د ىف حاكنلا باتيك ىف كلذ ىف كلا نایب و اهطبض ىتأي ( ةبيرق نيتأ سما قلط
 اولأساو ل ىلاعت هلوق ىلإ يشي ( ممجاوزأ ىلع نواسأا قفنأ ام ءادأب اورقي نأ رافكلا ىبأ الف ) هلوقرء
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 ال د اهفو ةصقلا ركذف ىرهزلا نع رمعم نع هتياور ىف قازرلا دبع هنيب دقو ( اوقفنأ ام اولئسيلو متقفنأ ام
 الو إل ىلاعت هللا لاق ء امج یز ىلا قادصلا دري نأ نيل ملا نم ةا مهتءاج اذإ كلذ لثمب نيكرشملا ىلع كح تلزن

 نإو )هللا لزناف ءاورقي نأ اوبأف نوكرشملا امأو « هللا ع اورقأف نونمؤملا هاتاف ( رفاوكلا مصعب اوكسمت

 امو ) هلق . فاقلا رسكو ةلمهملا نيعلا حتفب ( حلا بقعلاو ) هلوق ٠ ( مبقامف رافكلا لإ مجاوزأ نم ءىش د كنان

 ةبقاعملا نأ ىلإ ةراشالا كلذب داراو ٠ ىرهزلا مالك وه ( اهئاما دعب تدترا تارجابملا نم ادحأ معن
 ترف تانمؤملا م ادحأ فرعي مل هلال «دحاولا بناجلا ىف تعقو امتإ نيبئاجلا ىلا ةبسنلاب ةروكذملا

 تنب كسلا مآ أ نسحلا قيرط نم متاح ىبأ نبأ ركذ دقو « هسكع فالخب نيكرشملا ىلا نيبلسملا نم

 اهريغ شيرق نم دتري لو فيقث نم لجر اهجوزبف دادش نب ضايع اهبجوز نم ترفو تدترا نايفس ىبأ

 نكت ملاهنأب ىرهزلا لوق نيبو هنيب عمجيف كلذ تبث ناف « اولسأ نيح فيقث عم كلذ دعب تملأ اهكلو
 تاقيم ةفيلحلا اذ نأ اهنم : كسان اب قاعتت ءايشأ مدقتام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه نو . كلذ لبق امف ترجاه

 ةنس راعشإلا نأو «ةئس وأ ناك اضرف رمّتعملاو جاحلل ةئس هقوسو ىدملا ديلقت نأو « رمتملاو جاحلل ةئيدملا لهأ
 رحني رصحلا نأو « روصع ريغ وأ ناكاروصح رمتعملا قح ىف كسن هنأو , ريصقتلا نم لضفأ قلحلا نأو « ةلثمال
 اذإ ةلتاقملا كرت هقح ىف لوألا نأو ء تیبا نع هدص نم لتاقيو « مرحلا ىلإ لصي مل ولو رصحأ ثيح هيده

 ىس زاوج اهنم : دابجلاب قلعت ءايشأ هيفو . جملا باتكىف هرثك أ طسب مدقت ام كلذ ريغو « اقيرط ةملاسملا ىلإ دجو
 شيجلاب مهتأجافمو « نيكرشملا عئالط نع راتتسالا هيفو . لاتقا لبق ناكولو ةلناقملا نع اودرفنا اذإ رافكلا ىدادذ

 بابحتساو  ةحلصملا ليصحتو ةدسفملا عفدل رعولا قيرطلا ىلإ لهسلا قيرطلا نع بكسنتلا ذاوجو ؛ مرغ بلطل

 عادخلا زاوجو « نيلسملا ةرغ اولاني الثل ودملا أ ىف مزحلاب ذخالاو « شيجلا ىدب نيب نويعلاو عئالطلا ميدقت

 اضيأ ثيدحلا فو . نيعألا ةنئاخ نع ىم هنأ هصئ اصخ نم ناك ناو لِي ىنلا نم كلذب ضيرعتلاو  برحلا ىف

 لاتحاو « نيدلا مآ ىف ةعاسملا ضعب زاوجو « عابتالا بولق ةباطتساو ىأرلا هجو جارختسال ةداشتسالا لضف
 لاح ىف كلذ ناك ءاوس لآملا ىف حالصلاو لاحلا ىف ةمالسلل اقيرط كلذ نيعت اذإ هلصأ ىف احداق نكي مل ام هيف مضلا

 « ميلستلا هيلع لب لاحلا ىف ربظي ام درجه عوبتملا لع ضارتعالا هب قيليال عباتلا نأو « مهتوق وأ نيلسملا فعض
 رخ ىلع دامتعالا ذاوج هيفو . ىحولاب ديؤم وه نم عم امال ةبرجتلا ةرثكب ابلاغ رومآلا لاعب فرعأ عوبتملا نال

 ربع هيتأيل هل انيع چ ینا هل ىذلا ىعازخلا نأب الدتسم ىناطخلا هلاق ؛ هقدص ىلع ةئيرقلا تماق اذإ رفاكلا

 مهب طالتخالاو موف لوخدلا ىف هل نكمأ نوكيل هرفك حم كلذل هراتخا اممناو : لاق « ارفاكذنمح ناكش يرق

 نوكي نأ لمحو : تلق . رفاكلا بيبطلا لوق لوبق زاوج كلذ نم دافتسيو : لاق < مرارسآ ىلع عالطالاو

 ىلاعتو هناحبس هللاو « هاعدا ام ىلعاليلدهلاق ام سيلف « ذئنيح همالس] رهتشي ملو لسأ دق ناك روكذملا ىعارخلا

 باوصلاب ملعأ
 ضارقلا ىف طورّشلا ساپ - 5

 هنع هل ضر ةريره ىبأ نع 3 نمره نب نج رلا دبع نع هر ن رعي ی اچ 3 ثيللا لاقو - ۷۳٤



Fer Vo د YE 

 لجأ ىلا هيلا اهمفدف « راتيد فلأ هن هقلسي “نأ ليئارسإ ىنب ضعب لأس هن هنأ لكَ هنآ لوسر نع »

0 

 .زاج ضرقلا ىف لجأ اذا : ءاطعو امهمع هللا ىضر رح نبا لاقو

 ¢ رانيدلا فإاالا ضرقأ ىذلا ةصق ىف ةر ره ىبأ ثيدح نم افرط هيف ركذ ( ضرقلا ف طورشلا باب ) هلو

 حی طقسو ¢ ضرقلا باتك ى هيلع مالكلاو كلذ حی یم دقو 0 ضرقلا ليجأت ق ءاطعو روع نبا و

 « أ بتاك-ملاو ضرقلا ف طورشلا باب » لاقف هيل ىلا ةمجرتلا ف داز نكل « ىنسالل انه كلذ

 هللا بانک لاف ىنل طولا نم لحال امو * بئاكسملا تييصاي - ۷
 مهتيي مهل ورش : بتاكسلا ىف امنع ها ىضر ثلا دبع "نب باج لاتو

 طرش ةئام طرتشا ناو“ لطب 1 هلا باتڪ فلاخ طرش لك: - رع وأ - رع نبا لاقو

 رم نباو نع « امہ نع لاق ۽ نا دبع وبأ لاقو

 امت أ » تلاق اء هللا ا ةر ن یک نع نايف اند شا دبع نب لع شرو - عه

 ا ا لورا الف . ىل هالآولا ”نوكحيو كآعأ ”تيطعأ تش *نإ : تااقف اهّباتك ىف 5ُ ةريرت

e 8ربل لع يي ر للا ا 0 0 3 هروح ا هلا (  

 « طرش هلام طرتشا .نإو

 زوګام « اضيأ قتعلا باتكى مدقتو !ددحاو امدح ناک ناو كلت نم معأ ةمجرتلا هذهو <« بتاكملا طورش نم

 دارأ انهو ۽ ىناثلاب لوألا ريسفت دصق هنأ مدقتو « هللأ باتك ىف سيل اطرش طرتشا نمو < بتاكملا طورش نم

 نبا وأ ربع نع هلقن ام كلذ ىلع _مظتسا مث هللا باتك فلاعام هب دارملا نأو « هللا باتك ىف سيل » هلوق ريسفت

 وأ اصن نوكي نأ نم معأ وهو« هكح عوفرملا ثيدحلا ىف هللا باتكب دارملا : لاقي نأ كلذ هيجوتو « رع

 ىف هللا دبع نب رباج لاقو ) هلوق ٠ لعأ هاو . هللا باتك ىف امل فلاخم وهف كلذ یم سيل ناکام لکو « اطبنتسم
 انا عقوو ؛ دباج نع دهام قيرط نم هل ضنأ رفلا باتنك ىف ىروثلا نافع هلصو ) مهب مهط ورش : : بتاكملا

 , رثكالل اذك (لا لطاب وبف هللا بات اک فلاح طرش لك :ربع وأ رمع نبا لاقو) هل . هنع ةصيبق قيرط یم ای ورم

 ىأ هللا دبعوبآ لاق » ةدايزلا نم ةم رك ةياور ىف نكسا ؛ مع وأ لقي ملو طقف « رع نبا لاقو » نسنلا ةياود فو

 مدقت دقو « ةريرب ةصق ىف ةشئاع ثيد> تلا لعأ هتاف رع نبا نعو رع نع اہ اک نع لاقي  فنصملا

 قتعلا رخاوأ ىف وتم هيلع مالكلا

 ىرابلا حق « ۵ جام - م
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 اذإو . مهنيب سانلا امف امتي ىتلا طورشلاو « رارقإلا ىف اينشلاو طارتشالا "نم زوج ام صاب - ۸
 ناف « كباكر *لخدأ : هب ركل لج“رلا لاق : ريس نبا نع نو نا لاقو . نين وأ ةدحاو الإ ةئام لاق

 ريغ امئاط هسفن ىلع طَّرش نم : يرشد لاقف «جثرخمت لف ء مرو ”ةلام كاف اذكو اذك موب كم 'لحرأ ل

Eی سيلف ءامبرألا كنار نإ : لاق . اط عاب الحر "نإ : نرو نبا نع 2 لاقو . هيلع وبف  

 هياع 'يغقف 2« ت فلخأ تنأ : ىرتشملل عرش لاقف . ءىيت رف « حی كنيبو

 ”هنع شا یر 17 ىلأ نع _جرعألا نع دان زا وأ انثدح 0 ا نابلا وبأ اشم | ۴

 « ةنجلا لخ اهاصخأ نم « ةدحاو الإ لام « امسا نيت ةعسن ثل نإ » لاق لطبخ ولا لوسر "نأ

 [ ۷۳۹۲ < 54٠١ : ىف هافرط ۲۷۴۹ ثيدحلا]

 ىف فالخال ريثكلا نم ليلقلا ءانثتساو « ليلق نم ريثك وأ ريثك نم ليلق ءانثتسا ناكءاوس ىأ ( رارقالا ىف)

 نم كعبتا نم ال] إل ىلاعت هلوأ مبججح ىوقأو ‹ اضيأ هزاوج ىلا روو+ا بهذف « هيف فلتخم هسكعو « هزاوج

 نم امهتم الك ىتثتسا دقو < ةلاحم ال رخآلا نم رثكأ اههدحأ نأل ( نيصلخلا مهنم كدابع الإ ١ هلوق عم ( نب واغلا

 لهأ نم نيب رصبلا بهذم هنأ معزو ةيبكق نبأ بهذ هيلاو « هداسف ىلا نوشجاملا نباك ةيكلاملا ضعي بهذو . رخألا

 عوفرملا ثيدحلا ىلع مالكلا دنع اذه طب أ سو « ءارفلا مهنع هاکح نمو < نيمفوكلا بهذم زاوجلا نأو « ةغالا

 نيديس نبا نع بو لاقو ) لوق ٠ هومن ركذف « نينثالا موي جرخا : لاقف رخآ نم ىراكت الجر نا د هظفلو

 حمي :رثكالاو كلام لاتو ‹ قحسإو دحأو ةفينح وبأ ةيناثلا ةلأسملا ىلع هقفاوو « هاركا ريغب هسفن ىلع هطرتشا

 ىلا اهلسري لاخلا بحاص نأ ةداعلا نأب ممضعب هبجوو « ىلوالا ةلأسملا ف سانلا هفلاخو « طرشلا لطبيو عيبا

 جاتحي امل لامجا لاحي كلذ رضأ رفسلا رجالا أيهتي ملف لبالا هل رضحأف هنيعب موي'ىلع رجاتلا عم قفتا اذاف « ىعرملا

 ىلع لاما هب نيعّسيا فلخأ اذإ هسفن ىلع رجاتلا هطرتش نيعم لام ىلع فراعتلا مهندب عقوف « فلعلا نم هيلا

 لعأ هللاو « اهب ءافولا ماي الف ةدع ىه : روبجلا لاقو . فلملا
0 5 5 

 ففاولا ف طورشلا اپ ک۹

 نع مفا ینأبنأ لاق نوع نبا انثدح ؛ئراصنألا هللا دبع نب دمع اندح ديعس نب ُةبيَعق اشو - ۲۷٣۷

 : لاقف اهمف مصاب لو ىلا يأ رحم اضرأ بامأ تاتا نف نا ر رع نا
 س 9 8 5 اھ 2 .٠ et ر ےس رو ٠ ت

 تئش نإ : لاق ؟ هب مات اف ؛ نم ىدنع نسفنأ طق الام ا م ريخ اضرأ "تبصأ ىنإ ؛ ہٹا لوسر اي



 ؟6مو ۲۷۲۳۸ د ۲۷۳۷ كثيدحلا

 قاع و روا هو الو عابب ال هنأ رع اهم ”قكدصتف لاف . اهب تفادسو ابنصأ تدع رور

 لك اي نأ امیل نم ىلع انج الو« فيضلاو ليبسلا ناو ثا لبس ىفو باق“ رلا ىفو 'ىبئرقلا فو ءارقلا
 - و 3 2 و. 58 رد 5

 » الام لام ريغ » لاقف نب ريس نبا هب تن دغ لاق . 6 ل'ومتم ريغ رعظيو « فورعملاب اهنم

 ءانثأ ىف هيلع مالكلا ىتأيسو « رمع فقو ةصق ىف رع نا ثيدح هيف ركذ ( فقولا ف طورشلا باب ) هلو
 ىلاعت هللا ءاش نا هيلي ىذلا باتكلا

 ثداحأ ةسمخ ابنم ضصلاخلا ¢ اثيدح نيعب رأو ةعبس ىلع ةعوفرم ا كثيداحالا نم ظورشلا باتك لمتشا ( ةا )

 نه راثالا نم هيفو . ىرهزلا غالب ىوس لسم دنع ابلكو اقيرط نورشعو ةعبس اهنم قلعملاو « ةرركم ةيقبلاو
 لعأ هللاو ارثأ رشع دحأ مهدعب نف ةباحصلا

4 06 
 2 کک

 ايادملاك ةيصو عمج اياصولاو . ةلمسبلا نوقابلا رخأو « ىنسنلل اذك (اياصولا باتک . ميحرلا نمحرلا هللا مسي) هلو

 0 ءاصيالا وهو ردصملا ىنعمي نوكتف هوو دبع نم هريغ وأ لام نم هب ىدوبام ىلعو ىصوملا لعف ىلع قلطتو

 م . عربتلا هبحصي دقو « توما دعبام ىلا فاضم صاخ دغ عرشلا فو . مسالا وهو لوعفملا ىع نوكتو

 ىف ناک ام اہ لصب تملا نال ةمصو تيم“ و « هتلصو اذإ هيصوأ فيفختل اب ءىثلا تيصو نم ةيصولا : ىرهزالا

 نع رجزلا هب عقيام ىلع اضيأ اعرش قلطتو . زمه رغب فيفختلاب ةاصوو « ديدشتلاو ةيصو لاشو ,هتامم دعب هتايح

 تارومأملا ىلع ثحلاو تايهنملا

 هدنع ةبوتكم لجل ”ةيصو » يم ىبلا لوقو « اياصولا بيسي - ١
a fةيصولا اريح لر نإ توما كدحأ رَصَح اذإ ياع بعك] : ةرقبلا اربع ] لجو نع "للا لاقو ة گھ مر رت ا  

 "نإ « توليب يذلا ىلع 4إ امناف ”هتمتام دعب هدب نمف . نيقتملا ىلع اًمح فورعملاب َنيبَرقألاو ناول

 ( محر روذغ هللا نإ هيلع تإ الف مهني حلصأف اإ وأ انتج صوم نم فاخ نف . لع "میم هللا

 لئام : فناجتم . اليت : انج

 نأ اع لا ىضر رع نب ولا دبع نع عفان نع كلام ان ريخأ فسوب "نب هللا دبع شڪ - ۷۴۸

 5 هكيصقو الإ نيلي تیب ديف ىمدوي یش هل لسُم ىرما حام د لاق قب لا لوسر
 فالس م 3 ر ر

 ا ىبلا نع رع نبا نع ورم نع مل“ نب دم هعبات
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 ELS ريكب ىنا نب ٍْ ىع انتزع كرا نب ما را اشم - ۹

 لوسر كرت ام » لاق ثراملا تنب بربر ج ىخأ هلل ما رلوسر نح ثراحلا نب ورع نع قاحسإ وبأ ان دح

 امج اضرأو حالو ءاضيبلا هتاذب "الإ « يش الو ةَمأ الو 2 الو ًارانيد الو امر هتوم دنع هب نا

 « ةقد ص

 [ 4453 ۰۳۰۹۸ e ۲۹۱۲( ۲۸۷۳ : ىف هفارطأ - ۲۷۳۹ ثيدحلا ]

 2اا « لاق فرص 7 حاط ا لح لوم ”نا وه كلام ان لح ىح ن الخ اشم —~ ۰

ss 8ر 1 5 - ضب 5  

 سانلا ىلع بتك فيك: تلق . ال : لاقف ؟'ىصوأ هلي ٌئينلا ناک له : اين ا ضر ىفوأ ىبأ َن هلا دبع
000 

 « لا باتكب ىصوأ : لاق ؟ ةّيصولاب اا وأ ةيص ولا
 ؟ ء۰۲۲۲ 41۰£ : ىف ءاقرط _ ۲۷٤۰١ ثیدحلا ]

 اورك ذ »لاق دوسألا نع يهاربإ نع نوت نب نع ليعامسإ انريخأ ةرارز نب و رع شر - 1

 وأ د ردم ىلا هتدنسم "تنك دقو هيلإ 'ىصوأ ىتَم : تلاقف « ايصو ناك امهنع هللا يضر الع نأ ةشئاع دبع

 ؟« هيلا ىموأ ىتف ٠ تام دق هنأ ترش اف ىرْجَح ىف فتحنا داف ءتثطلاب اعدف - ىرثجَح : تلاق

 [ 44045 : ىف هفرط _ ۲۷٤۱ ثيدحلا ]

 ىلع فقأ مل ( هدنع ةبوتاكم لجرلا ةيصو : يب ىنلا لوقو ) هلق . اءاصولا كح ىأ ( اياصولا باب ) هلۆق

 الف الاو « بلاغلا جرخم جرخ هب ريبعتلا نكل لجرلا وه ءرملا نإف « ىنعمل اب هنأكو « روكذملا ظفللاب ثيدحلا اذه

 ام]و «جوذ نذإ الو ةبويث الو دشرالو مالسإ اف طرتشي الو «ةأرملاو لجرلا نيب  ةحيحصلا ةيصولا ىف قرف

 احح و « رهظالا ىف ىعفاششلاو ةيفنحلا اممنم : فالخ امف زيمملا ىصلا ةيصو امأو  ةيرحلاو لقعلا ابنت ىف طرتشي
 ىف هل قحال كثراولا نأب هديأو ىكيسلا هيلا لامو « هريغو نورضع ىنأ نبا هحجر لوق ىف ىعفاشلاو دحأو كلام

 زاجأ هنأ ربع نع ارثأ هيف أطوملا ىودو ٠ هب ىصويام لقعي نأ هيف ربتعملاو : لاق «زيمملا ةيصو عمل هجو الف ثلث
 هلو تاقث هلاجر ناف ىوق وهو « دوكذملا رثالا ةحص ىلع هب لوقلا قلع ىعفاشلا نأ قويبلا ركذو « لتح ل مالغ ةيصو

 ميلع بتك : لجو زع هللا لاقو) هلوق .رشعب هنعو عبسب دمحأو « طلخي ملو لقع اذإ امب اهتم كلام ديقو « دهاش

 تايالا نوقابلا قاسو « ةيالا ىسنللو ءرذ ىبالا ذك ( افنج ىلا ن دلاولل ةيصولا !ريخ كرت نإ توملا كدحأ رضح اذا

 لوعفم ةيصولا نوكت نأ ذوجيو «توملا دوضح تقو ةيصولا يلع بتك : ةيآلاريدقتو (محر روفغإل ىلإ ثالثا
 ىلع لالا هب دارملا نأ ىلع قافتالا دعب ( اريخ كرت نا إل هلوق لدو « نيدلاولل هريخو أدتبم ةيصولا وأ « بتك

 نبا لاق . ليلق لام هل نمل عرشت الف ريثكلا لاما ريخلاب دارملا ليقو « لاملاب ةيصولا هل عرشتال الام كرتي مل نم نأ
 . «رظن عاجألا لقن فو ,ةيصولا هل بدنتال هنأ لاملا نم هفاتلا ريسيلا الإ هدنع نكي مل نم نأ ىلع اوعمجأ ربلا دبع

 نم ةيصولا ةيبدن ةيعفاشلا دنع هب حرصملاو « رثك وأ لق امة اقح ةيصولا هللا لمج : لاق هنأ ىرهزلا نع تباثلاق
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 هل بحتسا اريشك لايعلاو اليلق لالما ناك نإ : مهنم ىسخرسلا جرفلا وبأ لاق معن . ريثكو ليلق نيب قيرفت ريغ
 نم هنواعفي ام. مهلا دهعي وأ هداو ملاص» ىف رظني نم نيعي نأك لاملا ريغب ةيصولا نوكن دقو « مهيلع هت رفوت
 ىلع نمف « ةيصولا ىف ريثكلا لاملا دح ىف فلتخاو . هتيبدن دحأ عقديال اذهو « مهايندو مهنيد لاصم نم هدعب
 ةثالث كرتو ا ريثك الايع كرت نميف ةشئاع نعو ٠ هوحن سابع نبا نعو « ليلق لام ةمامم ام هنعو « ليلق لام ةثاعبس
 افنج ) هلوق . لعأ هاو لاوحآلاو صاخشالا فالتخاب فلتخي یس رمأ هنأ هلصاحو . ريثك لام اذه سيل فالآ
 ىلا نع لودعلا فنجلا : زاجلا ىف ةديبع ىبأ لوق هوحنو « حيحح دانساب هنع ىربطلا هاور ءاطع ريسفت وه ( اليم
 . « لئام » رذ ىبالو « رثكالل اذنك ( لیاتم فناجتم) هلوق .دمعلا مثإلاد ًأطخلا فدجلا نأ هريغو ىدسلا جرخأو
 سابع نبا نع ىرطلا لقفو « مثالا لئام جوعنم ريغ ىأ € مثإل فناجتم ريغ ) هلوق : ذاجما ىف ةديبع بأ لاق
 ؛ نيبجو نم رع نبا ثيدح اهدحأ : ثيداحأ ةعبرأ بابلا ف فدصملا ركذ مث . مثإل دمعتم ريغ هانعم نأ هريغو
 ىسيع نب قحسا نع دمحأ ةياور نم < لسم » ظفل طقسو « تاياورلا رثكأ ىف اذك ( لسم ”ىرمأ قحام ) هلوق
 هب رعشإ امل هلاثتمال ةردابملا عقتل جيببمتلل ركذ وأ « هل موهفم الف بلاغلا جرخم جرخ ملسملاب فصولاو « كلام نع
 ىيسلا هيف ثحب دقو . عامجالا هيف رذنملا نبا ىكحو ؛ ةلمججا ىن ةزئاج رفاكلا ةيصوو ؛ كلذ كرات نع مالسالا ىن نم
 نأ ىلإ اورظن ماب باجأو « توملا دعي هل لمع ال رفاكلاو حاصلا لمماا ىف ةدايز تعرش ةيصولا نأ ةبج نم
 ةاورلا فلتخ ل :رلا دبع نبأ لاق (هيف ىصوي ءىث) هلو ‹ لعأ هللاو ىبرحلاو ىذلا نم حصي وهو قاتعإلاك ةيصولا
 نع رع ن هللا ديبع هاورو « هيف ىصوي نأ ديري ءیش هل » ظفلب عفان نع بويأ هاودو « ظفللا اذه ىف ألام نع
 دبع نبا لاق ‹ ثيدحلا « ةيصولاب نمؤي ”ىرما قح ام د ظفلب نايفس نع ىعفاشلا ها ورو . ثيدحلا « هيف ىصوي.م هلو نيتليل ثييبال نأ لسم لک لع قح ه ظفلب بويأ نع نايفس نع دحأ هاورو « ملسم امهجرخأ بويأ لثم عفان
 ال , ظفلب عفان نع زاغلا نب ماشه قيرط نم ةناوع وبأ هجرخأو . ها قح اهناب نمؤي ىأ ةنيبع نبا هرسف : ربلا
 هجرخأو ٠ هلثم عفان نع ىسوم نب نامل نع ربا دبع نبا هركذو . تردا « زيتايأ تيا نأ , لسم یب
 نوع نبا قيرط نم ربلا دبع نبا هركذو « هيف ىصوي نأ ديري لام هل لسم ءىرمأ قحام » ظفلب عفان نع اعيمج نوع ناو كلام نع ةدابع نإ حور قيرط نم ليعامالا هجرخأو « هلثم رع نبا نع نسحلا قي رط نم ىتاربطلا
 هظفل قسي لو هجولا اذه نم ىتاسنلا هجرخأ دقو , اضيأ ىواحطلا هجرخأو « لام هل لسم ءىرمال لحيال » ظفلب
 نأ نكم ىلا نكلو . سف اهظفلب عفان نع ىنع نإ : تلق . ةظفللا هذه ىلع نوع نبا عباتي مل: رع وبأ لا
 ‹ ظفللا اذهب اضيأ رص نبا نع هاود نم ركذ اييرق ایس امل دودرف مع نبا نع ىنع ناو . تاس اک ادحتم نوكي
 ريثكلاو ليلقلا ىلع قلطي ءىثلا نال «ءیش هل د ىود نم لوق نم ىدنع ىلوأ « لام هل د هلوق : بلا دبع نبأ لا
 ال امو لومتيام معت اهنال لمشأ « ءىش » ةياورف اهممل ست ىلعو « الع ليلد ال ىوعد یو < لاق اذك « لاملا فالخمي
 هتايآ نمو ) ىلاعت هلوقك وهو « تیب نأ هريدقت انذح هيف نأك ( تييب ) هلق . لعأ هتاو تاصتخاک لومتي
 صوب » هلوقو  ةيناث ةفص ىه : لاق ىبطلا مزج هبو لسا ةفص تيدي » نوكي نأ ذوحيو ٠ ةيالا ( قربا كيدي
 لوالاو اكوعوم هريدقت : نينلا نبا لاقو « اركاذ وأ انمآ هريدقت فوذح « تيبي » لوعفمو « ءىش ةفص « هيف
 ترجامالو ةرقح ا ءايشالا عرج بتكي نأ بدنيال : ءاملعلا لاق معن . ضيرملاب صتخيال ةيص ولا بايحتسا نال ىلوأ



 اياصولا باتك- هه "هم

 قببلاو ةناوع ىبآلو  ةاورلا ركل اذك ( نيتليل ) هلق . لعأ هللاو . برق نع هل .افولاو هنم جورخلاب ةداعلا

 هيبأ نع ماس نع ىرهزلا قيرط نم ىئاسنلاو لسمو « « نيتليل وأ ةليل تيبي د بويأ نع ديز نب داح قيرط نم

 هل حسفف اهركذ ىلا جاتحي ىتلا ءرملا لاغشأ محارتا جرحلا عفرل ثالثلاو نيتليللا ركذ نأكو « «لايل ثالث تببي »

 هيلع ىضميال ىنعملاو « ديدحتلا ال بيرقتلل هنأ ىلع لاد هيف تاياورلا فالتخاو « هيلا جاتحصام ركذتيل ردقلا اذه

 ؛ ريأتلل ةياغ ثالثلا نأكحو ء ريسيلا نمزلا رافتغا ىلإ ةراشا هيفو « ةبوتكم هتيصوو الإ اليلق ناك نإو نامز

 . ىدنع تتصور الإ كلذ لوقي قب هلا لوسر تعم ذنم ةليل تبأ مل» ةروكذملا ملاس ةياور ىف ربع نبا لاق كلذاو

 دقو « ام انامز تيبي نأ ىغينيال ىأ . ةغلابملا ةدارإ ىف عاست ركذلاب ثالثلاو نيتايللا صيصخت ىف : ىيطلا لاق

ع نم ) قئاطلا وه ( لسم نب د هعبات ) هلوق . كلذ زواجتي نأ هل ىغبني الف ثالثلاو نيتامللا ىف هانحاس
 ( ورم

 دارفألا ىف ىنطقرادلا اهجرخأ هذه لسم نب دمع ةياورو « ثيدحلا لصأ ىف ىنعي ( رمع نبا نع ) رائيد نبا وه

 « هفعضو قاسنلا هل جرخأ نارمعو « لسم نب دمت نع  ىطساولا ىنعي ب نابأ نب نارمع هب درفت : لاقو هقيرط نم
 نيتليل تيبي نأ لسمل لحيال » ىطقرادلا دنع هظفاو ٠ اسأب هب ملعأ الو ملم نب دمحم نع بئارغ هل : ىدع نبا لاق

 وبأ و ىرهزلا لاق هب و « ةيصولا بوجو ىلع ةيآلا رهاظ عم ثيدحلا اذهب لدتساو « هدنع ةبوتكم هتيصوو الإ

 هراتخاو ‹ دوادو قحسإ لاق هب و « مدقلا ىف ىعفاشلا نع قبلا هاكحو , نيرخآ ف فرصم نب ةحلطو ءاطعو زاج

 , دش نم ىوس عامجإلا ىلا بوجولا مدعب لوقلا ربا دبع نبا بسفو : نورخآو ريرج نباو ىنيارفسالا ةئاوع وبأ

 تناكولف « عامجالاب هتئرو نيب هلام عيمج مسقا صوي مل ول هنال ىنعملا ثيح نم بوجولا مدعل لدتساو « لاق اذك

 ىلع سابع نبا لاق اک ةخوسنم اهناب ةيآلا نع اوباجأو , ةيصولا نع بوني موس هلام نم جرخأل ةبجاو ةيصولا

 دحاو لكل لمجل بحأ ام كلذ نم هللا خسنف « نيدلاولل ةيصولا تناكو دلولل لاما ناك» باوبأ ةعيرأ دعب ىأيسام

 نوري نيذلا براقالاو نيدلاولل ةصولا خس ىذلا نأب بوجولاب لاق نم باجأو . ثيدحلا « سدسلا نب وبلا نم

 بوجولا مدعب لاق نم باجأو « هقح ىف خسنلا ىضتقرام سابع نبا ريسفت فالو ةرآلا ف سيلف ثريال ىذلا امأو

 « ةيصو ريغ ىلعوهو توملا هؤجفي دق هنال ‹ طايتحالاو مرحلا دارملا نآب « ءىرما قحام ه هلوق نأب ثيدحلا نع

 ءىلا ةغل قحلا : هريغ لاقو « ىعفاشلا نع اذهو « هل دادعتسالاو توملا ركذ نع لفغي نأ نمؤلل ىئبني الو

 ىلع قلطي دقو « ابودنم وأ ابجاو نوكي نأ نم معأ تباثلا كسم لاو « محلا هب تبئام ىلع اعرش قلطيو « تباثلا

 ىلع وبف الإ و « بوجولا ىف ارهاظ ناك اهوحن وأ « ىلع » هب نرتقا ناف : لاق ؛ ىطرةلا هلاق ةلقب نكل اضيأ حابملا

 بدنلا ىلع لدي امب قحلا اذه نرتقا لب « بوجولاب لاق نمل ثيدحلا اذه ىف ةجح الف ريدقتلا اذه ىلعو « لاهتحالا

 «هتداراب ابقلع امل ةبجاو تناك ولف « هيف ىصوي نأ ديرب ءىش هل » لاق ثيح ىصوملا ةدارإ ىلا ةيصولا ضيوفت وهو

 زاوجلا توبث لحلا ىفنب دارأو اهركذ اهوار نوكي نأ لاتحالف « لحال , ظفلب ىلا ةياورلا نع باوجلا امأو

 ىلا بهذ مهرثكأف ةيصولا بوجوب نولئاقلا فاتخاو « حابملاو بودنملاو بجاولا هتحن لخدي ىنلا معألا عم اب

 هجرخأ « ةصاخ نوثريال نيذلا ةبارقلل بجو نيرخآ ىف ديز نب راجو نسحلاو ةداتقو سواط نعو « ةلجلا ىف اموجو

 سواط لوق اذهو هتبارق ىلإ هلك كلثلا درو ذفنت مل هتبارق ريغل ىصوأ ناف : اولاق « ملء هريغو ريرج نبا
 لاقو «

 نم ىعفاشلا هب جتحا ام ءالؤه ىلع درءام ىوقأو « ثلثلا كلث : ةداتق لاقو « كثلا الث :ديز نب رباجو نسما
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 ةئسس أرجل ليي ىنلا ماعدف , مجريغ لام هل نكي مل هل دبعأ ةتس هتوم دنع قتعأ ىذلا ةصق ىف نيصح نب نآرمع ثيددح
 مل لوقن انآل قتعملا براقأ اون اكمهلما لاقي الو « ةيصو ضرملا ىف هقتع لعل لاق « ةعب رأ نرأو نينئا قتعأف ءازجأ
 بوجوب دارملا نأ روث ىنأ نع رذنملا نبا لقنو . لعأ هاو ىوق لالدتسا وهو « ءالؤه ىف تلطبل ةبارقلا ريغ لطبت ةيصولا تناك واف « مجعلا نم ناك وأ هل ةبارقال نم كلمت امو , ةبارق هنييو ابيب نم كل نأ برملا ةداع نكت
 ولو هزيجنت ىلع هتردق ىلإ ةراشإ هيف نأل « هيف ىصوب نأ ديري ءىش هل » هلوقب هديبقت كلذ ىلع لديو : لاق « ىدال وأ هلل نيدو ةعيدوك هب صويمل نإ هبحاص ىلع عيضي نأ ىثخي ىعرش قح هيلع نمي صتخي ثيدحلاو ةيآلا ىف ةيصولا
 ةيصولا نإ روهجلا لوق ىلإ عجري هلصاحو « هل غاس هب ىصوي نأ دارأ نإو « هل خاس كلذ دارأ اذإ هناف . الجؤم ناك
 ناك اذإ اماف « هتداهشب قتلا تبثي نم هريغ كلذب لمي مل ناکو هيلعام زيجنت نع ازجاع ناک اذإ ابف وه ام'] ةيصولا بوجو لعو « ةيصو وأ زجنتب تناك ءاوس ريغلل ةبجاولا قوقحلا نم جورحلا هنيعل بجاولا نأو « اهنيعأ ةبجاو ريغ
 نميف ةبودنم نوكت دقو ةبجاو نوكت دق ةيصولا نأ انركذ ام عومجج نم فرعو « بوجو الف هريغ اب ملغ وأ ارداق
 اک رارضإ امف ناك اذإ اف ةمرحمو « هيف نا رمآلا ىوتسا نميف ةحابمو « هسكع ىف ةهو ركمو «رجالا ةرثك اهنم اجر
 ىئاسنلا ءاورو « حي دانساپ افوقوم دوصنم نب ديعس هاور « رئابكلا نم ةيصولا ىف دارضالا » سابع نبأ نع تبث
 مدقت اک لسم حح ىف هنع تباثلا نأ ىلع ؛ ىأر امال ىور امب ةربملافرمع نبا نع تبث نإ كلذ نأب بقعتو « ثيدحلا یوار وهو اهكرم امل ةبجاو ةيصولا تناك ولف . صوب مل مع نبا نأب هريغل امبت لاطب نبا جتحاو ؛ تاقث هلاجدد
 بووأ نع ديز نب دام هاورام ىلع دمتعا صوي ملهنأب جتحا ىذلاو «ىدنع ةب “کم ىيصوو الإ ةليل تبأ ل د لاق هنأ
 یعابر امأو « هيف عنصأ تنك ام معي هتاف ىلام امأ : لاق ؟ ىصوت الأ : هتوم ضرم ىف رمع نبال ليق » لاق عفان نع
 لسم هأور ام نيبو هنیب عمجيد ؛ حک هدنسو هريغو رذنملا نبا هجرخأ « دحأ اہ ىدلو كراشي نأ بحأ الف
 لمي هتلاف » هلوقب ةراشالا هيلاو « افلعم هب ىصوي ناک أم زجني راص مث ب اهدهامتي و هتيصو بتاكي ناك هنأ ىلع لخلاب
 « حابصلا رظتنت الف تيسمأ اذإ » قاقرلا ف ین ایس ىذلا هثيدح كلذ ىلع هل لماحلا لعل و . « ىلام ىف عدصأ تنك ام
 اذهف ءهرود ضعب فقو هنأ اياصولا رخآ ىف ىنأيسو « قيلعت ىلا جتحي لف هب قدصتلا ديريام زجني راصف ؛ ثيدحلا
 نرتقي مل ولو طخلاو ةباتكلا ىلع داتعالا ذأوج ىلع « هدنع ةيوتاكم » هلوقب لدتساو . لعأ هلاو قيفوتلا لصحم
 « ماكحألا نم اهريغ نود اف ربلا توبثل ةيصولاب كلذ ةيعفاشلا نم رصف نب دمو دمحأ صخو « ةدابشلاب كلذ
 ىأ «ہدنع ةيوتكم هتيصو ٠ ىنعمو : أولات « هب دوهشملا طبض نم اييف ال تركحذ ةباتاكلا نأب دوهجبا باجأو
 جراح رمأب داهشإلا طارتشا ىلع اولدتسا مب بيجأو « دعب هيف دابشإلا راضإ : ىربطلا بحنا لاقو . امطرشب
 لاقو « ةيصولا ىف داهشإلا رابتعا ىلع لدي هناف ( ةيصولا نيح توما كدحأ رضح اذا مذيب ةداهش ر ىلاعت هلوقك
 هاو ةبوتكم نكست مل ولو اهيلع قفتم اهب دووشملا ةيصولاف الإو « قثوتلا ةدايز ىف ةغلابم ةباتكلا ركذ : ىطرقلا
 , هريغ دنع ارلعحي لو اهحاص دنع تناك نإو ذفنت ةيصولا نأ ىلع « هدنع ةبوتكم هتيصو ه هلرقب لدتساو . معأ
 « هيلع هتبظاومو عراشلا لوق لاشتمال هتردابل مع نبال ةبقنم ثيدحلا ینو , اهعجتراو هريغ دنع ابلعج ول كلذكو
 نس نم ام هلال « توملا هؤجفي ىم ىرديال ناسنالا نآل « توفلا لبق زارتحالاو توملل بهأتلا ىلإ بدنلا هيفو
 بتکیف كلذل ابمأتم نوكي نأ یغبنیف « لاحلا ف تومب نأزئاج هنيعب دحاو لکو ؛ مج عمج هيف تام دق الا ضرفي
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 لدتساو . ناعتسملا هللاو « هدابع قوقحو هللا قوقح نم رزولا هنع طبعو رجالا هب هل لصحام اهيف عمجو « هتيصو

 دوادو ةمربش نباو ليل ىبأ نبا همنمو . روبجلا لوق وهو « عفانملاب ةيصولا ةحص ىلع «لام هل» وأ «ءىش هل » هلوقب

 اهوصخ فاسلا نكل < حيحصلا لوانقي اهتاطمو ةيصولا لع ضحلا ثودحلا فو . سلا دبع نبا هراتخاو « هعابتأو

 « هطخ ريغب وأ هطخ نوكت نأ نم معآ «ةبوتنكم » هلوقو ءهب ةداعلا دارطال ربخلا ىف هب ديقي مل امئاو ٠ ضيرملاب

 ثيدحلا . ابلاغ نوخي هنال ظفحلاب طبضلا نم تيثأ اهنآل ةباتكلاب طبضت نأ ىغبذي ةمبملا ءايشالا نأ هنم دافتسيو

 هخيشو « ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ف هل سيل و روب اسين نكس ىدادغب وه (ثراحلا نب مدارا انثدح) هلق ىناثلا

 وه قحساوب أو ثيللا بحاص ىرصملا ريكب نب يع وه سيل و ىقتامركلا وه ةينكلا ةادأو ريغصتلاب ريكب ىلأ نب يحب

 عامسب حيرصتلا عقوو « نينمؤملا مآ ريغصتلاو ميجلاب ةيريوج وخأ قلطصملا ىعازخلا وه ثراحلا نب ورعو ىعيبسلا

 ةلالد هيفو ‹ قرلا ىف ىأ ( ةمأ الو ادبع الو) هلق . باتكلا اذه نم سنا ىف ثراحلا نب ورمع نم هل قحسإ نأ

 ءانب دلولا مأ قع ىلع هب لدتساو « هقتعأ امإو تام امإ ناك رابخألا حيمج ىف يلب ىنلا قيقر نم ركذ نم نأ ىلع

 وب هتايح ىف تنام اهنإ لاق نم لوق ىلع امأو « يلم ىنلا دعب تشاع مل ىنلا نبا هاربا ةدلاو ةيرام نأ ىلع

 اضيأ ىلعامسالا ةياور ىهو « حصأ لوألاو « ةاش الو » نممشكلا ةياور ىف ( ایش الو ) هلوق . هيف ةجحالف

 لوسر كرتام م تلاق ةشئاع نع قورسم قیرط نم مریغو یناسنلاو دواد وبأو سم ىور معن ‹ ريهز قدرط نم

 امامج اضرأو هحالسو ءاضيبلا هتلغب الإ ) هلق . « ءىثب ىصوأ الو اريعب الو ةاش الو ادانيد الو امهرد عقلي هلل

 رخاوأ ف قحسإ ىبأ نع صوحالا ىنأ ةياور ىف ةقدصلا امأو « ىزاغملا رخآ ىف حالسلاو ةلغبلا ركذ قأيس (ةقدص

 نب وربع ثيدح الإ ةمجرمل ةقب اطم بايلا ثيداحأ : رينملا نبا لاق < ةقدص لييسلا نبال ابلعج اضرأو » ىزاغملا

 اهب ىصوم نوكت نأ لمتحصو هلبق نوكت نأ لمتحي ةروكذملا ةقدصلا نكل : لاق « ركذ ةيصولل هيف سيلف اذه ثراحلا

 راصف ضرألا ةعفنمي قدصت هنال نيلاتحالا ىلع لصحت ةقياطملا نأ ربظي و . ىهتنا ةيثيحلا هذه نم ةمجرتلا قباطتق

 ثيدح ىف عقو ام دصق ىراخيلا لعلو ؛ توملا دعب امئاقبل ةيصولا ىنعم ىف ةروصلا هذه ىف وهو , فقولا كحابنكح

 ىبأ نب هللا دبع ثيدح ثلاثلا ثيدحلا . ىصوأ لتي هن وكؤنوهو « ثراحلا نب ورع ثيدح هيبش وه ىذلا ةعئاع

 لاق كلذلف هبسني مل ىراخبلا خيش نأ هرهاظ « لوغم نبا وه « كلام انثدح » هلوقو « نويفوك هلك هدانسإو ىفوأ

 درفت لوغم نب كلام نأ ىذمرتلا ركذو « واولا حتفو ةمجعملا نوكسو ميما رسكب وهو « لوغم نبا وه ١ ىراخبلا

 ةيصو نع عقو لاؤسلا نأ مف هنأكو « باوجلا قاطأ اذكم ( ال لاقف ؟ ىصوأ تلي ىناا ناک له ) هلوق . هب

 هل . هلا باتكب ىصوأ هنأ كلذ دعب تبئأ هنآل « اقلطم ةيصولا ن دارأ هنأ ال « ابفت خاس كلذل» ةصاخ

 داز ؟ اهب اورمأ فيك لاق وأ « ةيصولا نيدسملا ىلع بتك فيك لاق له : ىوارلا نم كش ( ةيصولاب اورمأ وأ )

 ىنلا هلعفي الو ءىثب نوملسملا موي فيك ىأ ؛ ضارتعالا متي كلذبو « صوب ملو » نآرقلا لئاضف ىف فنصملا

 ايليس دقق ضرألا امأو : الام ودب كرقي مل هنال هلام ثاثب صوب مل دارأ ىفوأ ىبأ نبا لعل : ىوونلا لاق ؟ كَ

 كلذ دعب قبي ملف « ةقدص هفلخام عممج لب هنع ثروتال ابنا ريخأ دقف كلذ وحنو ةلغبلاو حالسلا امأو « هتايح ىف

 هتيصو ىننملا نوكي نأ لمتحيو ٠ اهيفن ىفوأ ىبأ نبا درب لف كلذ ريغب اياصولا امأو . ةيلاملا ةبجلا نم هب ىصويام
 فسوب نب دم نع ىرادلا ةياود ىف عقوام هديؤيو « هدعب ىذلا ةشئاع ثيدح ىف هب حيرصتلا عفو اک ةفالخلاب ىلع ىلا



 ثيدحلا  ۲۷٤۱ - ۲۷۳۸ش ۴۹١

 : ليبحرش نب ليزه لاقف ةحلط لاق ٠ بابلا ثيدح رخآ ىف ةناوع ىبأو هجام نبأ دنع كلذكو « هيف ىراخبلا خيش

 1 « مازخب هفنأ مزخ ب هللا لوسر نم ًادبع دجو ناكهنأ ركب وبأ دو « هلل لوسر ىصو ىلع أتي ناك ركب وبأ

 ةئيرق ثيدحلا ىف ناك هنأ ىلع اذه لدف <« ةفوكلا لهأ تاقث نمو نيعبأتلا رابك دحأ رغصم ىازلاب اذه ليزهو
 م ثيدحلا نابح نبا جرخأ : تلق . ةيصولا قاطم ال « كلذ وحنو ةفالخلاب ةيصولاب لاؤسلا صيصختب رعشت

 ؟ ملل هللا لوسر ىصوأ له : ىفوأ ىبأ نبا لمس » لاقف لاكشالا ليزي ظفلب لوغم نب كلام نع ةنيمع نبا قيرط

 لاقو « هللا باتكب ىصوأ : لاق ؟ صوب ملو ةسيصولاب سانلا مآ فيكف : ليف . هيف صوب اثيش كرام : لاق
 نيملسملا ىلع بتك هللا ناب هضرتعاف « هب هصخل هنيعب اثيش دارأ ولف « قلطأ هنال حضاو ةحلط دامبتسا : ىطرقلا
 رمشي اذهو : لاق « دييقنلا عضوم ىف قلطأ هنأ ىلع لدي اب هباجاف ؟ يلب ىنلا اهاعفي مل فيكنف اهب اورمأو ةيصولا
 ىصوأ فو نأ نبا لوقو ؛لاق اذك ءةيجاو ةيصولا نأ نادقتعي اناك فرصم نب ةحلطو وأ ىنأ نبا نأي

 اولضت مل هب متكسمم نإ ام مكيف تكرت د هِي هلوقل راشأ هلعلو « هاضتقم. لمملاو هب كسقلاب ىأ « هللا باتكب
 ىفو « نانيد برعلا ةريزحي نيقبيال : ثالثب هتوم دنع ىصرأ » مل هنأ هريغو لسم ىف حص ام امو ؛ « هللا باتنك

 ىوارلا رك ذي ملو « هب مزيجأ تنكام وحنب دفولا اوزيجأ » هلوقو « برعلا ةريزج نم دوهيلا اوجرخأ » ظفل
 نم كلذ ريغو « كنامأ تكلم امو ةالصلا هب مكتام رخآ ناك ه مقلب هنأ اسلا ف تبث ام اذكحو ؛ ةثلاثلا
 هللا باتكب ةيصولا ىلع رصتقا هلعاو « هيفن دري مل فوأ ىبأ نبا نأ رهاظلاف « عبقتلاب اهرصح نكمي ىلا ثيداحالا
 باتكلا فام سانلا عبتا اذاف « طابنتسالا قيرطب امإ و صنلا قيرطب امإ ءىشلك نایبت هيف نالو« مأو مظعأ هنركل
 ش اياصولا نم اًئيشرضحي ل نوكي وأ « ةبآلا (هوذفع لوسرلا مكان اموال ىلاعت هلوقل هب قلب ىنلا مهرمأ ام لكب اولمع
 .ىننلا قالطإ غاسو « لاملاب وأ ةنالخلاب ةيصولا ىننلاب دارأ امن هنأ ىلوآلاو , هلوق لاح اهرضحتسي مل وأ ةروكذملا

 هجرخأ « صوب مل لب هنأ » سابع نبا نع حص دقو « افرع ددابنملا هنالف ىن اثلا ىف امأ و لاما ةنيرقبف لوألا ىف امأ

 « ثالثب صوأ مب هنأ ثيدح ىور ىذلا وه سابع نبا نأ عم « هنع ليبحرش نب مقرأ قيرط نم ةبيش ىلأ نبا

 ةيصولا قلطأو كلذب ىمأ ىأ ةدئاز ءابلا « هللا بات.كب ىصوأ ه هلوق : ىنامركلا لاقو . مدقتام ىلع امبنيب عمجلاو

 ةيصولا ىننملا وأ : لاق مث . هفلكتتو لاق ام دعب قي الو : تلق . تابثالاو قنلا نيب ةافانم الف  ةلك اشملا ليبس ىلع
 . دمتعملا وه ريخآلا اذهر . ىهتذا هب لمعي نأ هللا باتك ىف ام ىأ « هللا باتكب ةيصولا تبحملاو , ةمامإلا وأ لاملاب

 امأو , ىازلا مضي ةدادزو نيعلا حتفب وهو « ىروباسيلا وه ( ةرارز نب ورمع ا: دح ) هلق : عبارلا ثردحلا ش

 ورع » لدب نذسلا نب ىلع ىبأ ةءاور ىف عقوو . ايش ىراخبلا هنع جرخي ملو ىدادغب وهف نيملا منعب ةرارز نب رمع
 دقو : لاق . هريغل كلذ رأ مل : ىتايجلا ىلع وبأ لاق « قرلا ىنعي « ةرارز نب ليعامسا » ثيدحلا اذه ىف « ةرارز نبا
 الو ىذابالكلا هركذي ملو ىرغثنا ةرارز نب ليعامسا ىراخبلا خویش ىف هدنم نب هللا دبع وبأ و ینطقرادلا ركذ

 . هلاغ ديزي نبا وه دوسآلاو « ىمخنلا وه ميهاربإو « ةيلع ناب فورمملا وه ( ليعامسا انربخأ ) لوق . ک احلا ٠
 نأ ىف ثيداحا ا وعضو دق ةعيشلا تناك: ىطرقلا لاق ( ايصو ناكامهنء هللا یضر ايلع نأ ةشئاع دنع اوركذ ) لِي
 هب تلدتسا ام كلد نف « مبدعي نم اذكر « كلذ ةباحصلا نم ةعامج مهلع درف « لمل ةنالخلاب ىصوأ علي ىنلا
 موي ةباحضلا نم دحأ هركذ الو « ةفالخلا ىلو نأ دعب الو , هسفنل كلذ عادي مل ايلع نأ كلذ نمو « ىتأيس اك ةشئاع

 ىرابلا حف ٭ © جدك -م



 اياصولا باتك هه 00 ا

 - نيدلا ف هتبالصو ىمظملا هتعاجش عم  هوبسف مهنال  هميظمت اودصق ثيح نم ايلع اوصقنت)ءالۇهو . ةفيقسلا
 هنأ اهدنع اوركذ مهنأ رهظي ىذلا : هريغ لاقو . كلذ ىلع هتردق عم هقح بلط نع ضارعإلاو ةيقتلاو ةنهادملا ىلإ
 نأ ىلإ هتوم ضرم ىف هل اهتمزالم ىلا تدنتساو ؛ كلذ راكن] احل غاس كلذلف هت وم ضرم ىف ةفالحلاب هل ىصوأ
 ءىش نع بغت مل ةئيعم سلاجم ىف ارصحنم هنوكل ‹ كلذ قن امل غاسف ٠ كلذ نم ءىش هنم عقب ملو اهرجح ىف تام

 ةتبدح ءانثأ ىف سابع نبا نع ليبحرش نب مقرأ ةباور نم هححصو یوق دنسب هجام نباو دحأ جرخأ دقو . اهنم
 ‹ صوبي ملو مب هللا لوسر تام » ثيدحلا رخآ ىف لاق , سانلاب ىلصي نأ ركب ابأ هضرم ىف ر ىنلا رمأ هيف
 « لئالدلا » ىف قببلاو دمحأ جرخأو « فلختسي ملو ړل هلا لوسر تام » رمع نع ةيوبنلا ةافولا ق قابض

 اهيأ ايد لاق لجلا موي رهظ امل هنأ ىلع نع نايف ىبأ نب ورمع نع سيق نب دوسلا قيرط نم
 تدروف ةفالخلا ريغب اياصولا امأو .. ثيدحلا « اثيش ةرامإلا هذه ىف انيلا دبمب مل ب هللا لوسر نا « سانلا
 دعس ناو « دهزلا د ف ىرسلا نب دانهو نعأ هجرخأ ثيدح اهم : ءايشأ اہم عمت كثداحأ ةدع ىف

 همجو ىف لاق يب ىنلا نأ ةشئاع نع ةلس ىلأ نع ورمع نب دم قيرط نم مهلك ةميزخ ناو,« تاقبطلا » ىف
 نع مزاح ىبأ قيرط نم دعس نبا جرخأو . ثيدحلا ءاهقفنأ : لاقف . ىدنع تلق ؟ ةبيهذلا تلعفام » هيف تام ىنلا

 بلاط ىبأ نب ىلع ىلا اهب ىثميا ه هيف دازو دعس نب لبس نع مزاح ىبأ نع رخآ هجو نمو « هون ةشئاع نع ةلس ىلأ

 ديبع نع ىرهزلا نع ناسيك نب اص یثدح هنع ريكب نب سنوي اور « قحسإ نبال یزاغملا  ىفو « اهب قدصتيل
 نييواهرلاو نييرادلا نم لكل : ثالثب الا هتوم دنع مک هللا لوسر صوب مل » لاق ةبتع نب هللا دبع نب هللا

 جرخأو «ةماسأ تعب ذفني نأو « نانيد برملا ةريزج ىف كرتيال نأو « رييخ نم قسو ةئام ٠ داحب نييرعشالاو
 نبا ثيدحح ىو « ثيدحلا « مزيجأ تنكام وحنب دفولا اوزيجت نأ : ثالثب ىصوأو ١ سابع نبأ ثيدح ى ملم

 هل ظفللاو دعس نباو دحأو قئاسنلا دنع هنع سنأ ثيدح ىفو « هللا باتكب ىصوأ » اذه لبق ىذلا قرأ ىلأ
 دنع ىلع ثيدح نم دهاش هلو « كنااميأ تكلم امو ةالصلا توملا هرضح نيح ب هللا لوسر ةيصو ةماع تناك»
 ثيدحلو ءدمحأ هجرخأ < ةالصلا دعب ةاكزلا اودأو » ىلع نع ديزي ن ميعن ةياور نم رخآو هجام نباو دواد ىلأ

 نبا قيرط نم « حوتفلا » ىف رع نإ فيس جرخأو « ديج دنسب ىتاسنلا دنع ةملس مأ ثيدح نم رخآ دهاش سن

 نم ىدقاولا جرخأو « ةعاطلاو عاملا موزلو « هتوم ضرم ىف نتفلا نم رذح هب ىناا نا  ةعّئاع نع ةكيلم أ
 جرخأو « نوعجار هيلا انإو هلل نإ : تم اذإ ىلوق » لاقن ةمطاف ىصوأ مب هنأ سرعرلا دبع نب ءالعلا لسرم
 : لاقف  هتوم ضرم ىف ىنءي ۔ انصوأ قا لوسراب : اولاق و فوع ن نمحرلا دبع ثيدح نم طسوألا ىف ىنأربطلا
 « دانسإلا اذهب الإ نمحرلا دبع نع ىوريال : لاقو «مهدعب نم مهنانبأو نيرجاهملا نم نيل والا نيقباسلاب كيصوأ
 هللا لوسر لاق » لاق ىلع ثيدح نم هجام نبا ناس ینو . هلاح فرعيال نم هيفو « ىبتث| بوقعي نب قیتع هب درفت

 ىف الاس ىف ةدايزو اهطبض یت اسو اهنم برشي ناكو ءابقب تناكو « سرغ رثب نم برق عبس ىولغف تم انآ اذإ ےل

 ةميشلا ىأ )١(
(e)ةياورلا ررحو « انيدبأب ىلا لوصالاب اذك: قالو ةعبط حمصم لاق  



 مرج كيدحلا
 مام

 « مامإ نيغب الاسرأ هيلع اولصي نأ ىصوأ يب هنأ د فيعض دنسب كاملا كردتسمو رازبلا دسم ىفو . ةيوبنلا ةافولا

 نيمحلا نب لع نب ديز نع حاجالا نع ةناوع ىبأ نع مثرابك نم وهو یے نب ريدك هاررام ةضفارلا بيذاكأ نمو

 هيلع بك 8 « ةدئاع تماقف لغ لعدف  اهف ةلبوط ةصصق رك ذف - ي هللا لوسر هيف فوت ىذلا مويلا ناک ال د لاق

 هلو ء لضعم وأ لسرم اذهو « باب فأ اهتم باب لك حتفي « ةمارقلا موب لبق نركحو ام باب فلأب هرخأف

 « ثنا د املوقو . هاو دنسب ر نب ها دبع ثيدح نم ءافعضلا باتتك ىف ىدع نا دنع ةلوصوم ىرخأ قيرط

 ىزاغملا رخأ نم ةافولا باب ىف هحرشب قلعترام ةيقب ینو « لامو ثنا ىأ ةثلثم نوذ مث ةمجعملا ءالاو نوثلاب

 ىلاعت هقا ءاش نإ

 سالا اوكي "نأ نم ريخ ءاينغأ ترو كرنب نأ باپ - ٣

 رصاقو ىبأ نب دعس نع دعس نب ساع نع "هاربا نب دعس نع نايف انت هدح ینو با شت - 5

 : لاق ءاهنم جاه ىتلا ضرألاب "تومي نأ هركي وهو « ةكمب انأو ىنومي يي ونا ءاج » لاق ”هنع هللا ىضر
 ؟ ثلا : "تلق .ال : لاق ؟ رطّشلاف : تلق . ال لاق ؟ هلک ی لام ىصوأ لا لوسراب : "تلق . هارفت با هلا مر

 مهيديأ ىف "سانا نوففكعي اع "معدن نأ نم ريخ ءاينغأ كن رو عدت نأ كنإ ٠ ريثك ثلثلاو « ثاثثلاف :لاق

 كف رب نأ 8 ىسعو « "كتأرما ىف ىلإ اهُمف رت یتا ”ةمقللا تح ,ةقدص اهنا قع نم تقف امهم ”كْذإو

 ةا “ا ذئموي هل نكي 1 نورخآ كب ربو سان كب مقتل رف

 « هب مجرتف ثيدحلا ظفل ىلع رضتقا اذدكه ( سانلا اوففكتي نأ نم ريخ ءانغأ هتئرو كرتي نأ باب ) هلوق

 نبا ىأ ( ميهاربا نب دعس نع ). لوق . ىضم اک ةيصولا هل بدنت مل ليلقلا الإ لاما نم هل نكي مل نم ىلا راشأ هلملو

تنب موثلكمأ یه ميهاربا نب دعس مآ نال هلاخ وه هخيش دعس نب رماعو ٠ فوع نب نحرلا دبع
 صاقو يأ نب دعس 

 : لاق دعس لآ ضعب ىنئدح » يهاربأ نب دعس نع رعسم ةياور ىف عقوو « نايعب ات نايندم ناي رهز رماعو دعسو

 مهنم ةعامج اضيأ رماع نع ثيدحلا اذه ىور دقو « ةمدقم هتباورف هلصوو هجا نامفس ظفح دقو « دعس ضرم

 هنبا ريغ ةعامج صاقو ىنأ نب دعس نع هأورو « اهريغو ةرجملا ىف یارو ,زئانجلا ىف هثيدح قايس مدقتو ىرهزلا

 عمجو نم عادولا ةجح ىف » هتياود ىف ىرهزلا داز ( کم, انأو یادوم تكي ىنلا ءاج ) هلوق . هيلا ريشأس اک رماع

 ةجح ىف ناك كلذ نأ ىلع ىرهزلا باأ قفتاو « تولا لع هنم تيفشأ مجو نم » ةرجهلا ىف هلو « ىب دتشا

 . هيف مهو هنأ ىلع ظافحلا قفتاو ‹ هقيرط نم هريغو ىذمرتلا هجرخأ « ةكم حتف ىف » لاةف ةنييع نبا الإ ٠ عادولا

 « هيف أدنتسم ةئيبع نبال تدجو دقو « حتفلا ركذي ملو « كم » لاقف هقيرط نم ضئارفلا ف ىراخبلا هجرخأ دقو

 نا » یراقلا نإ ورمع ٹیدح م .دعس نباو خييراتلا ىف ىراخبلاو ىئاربطلاو رازلاو دحأ هجرخأ ايف كلذو

 وهو هيلع لخد ارمتعم ةنارعجلا نم مدق الف « نينح ىلإ جرخ ثيح أضيرم ادعس فلخن مدق كلب هللا لوسر

 لوسر اي : تلق » هيفو « ثيدحلا « ىلع ىصرأفأ « ةلالك ثروأ ىناو ءالام ىل نإ هللا لوسراب : لاقف بولغم

 « ماوقأ كب عفتني ىح هللا كعفرر نأ رجرآل نإ ءال : لاف ؟ ارجاهم اهم تجر_غ ىذلا رادلاب انآ تيمأ هللا



 اياصولا باتك- هه ^

 , هل عقو كلذ نوكي نأب نيتياورلا نيب عملا نكمي و « ثيد» ىلا ثيدح نم هئهذ لقتتا ةنيمع نبا لعلف « ثيدحلا

eهل تناك ةيئاثلا فو ء الصأ دالزالا نب فرار نكي م3 وألا نف «  

 لعافلا نم الاح ةلمجا نوكتت نأ لمتحي ( اهتم ر جاه ىلا ضرألاب تومي نأ هركي وهو ) هلوق . لع هتاف « طقف ةنبا

 نم الاح ناک نأ نکل « كلذ هركي ناك دعس نمو قبو ىنلا نم الك نال « لهتح اههنم لکو ‹ لوعفملا نم وأ

 نب ديمح قيرط نم لسم هجرخأ دقو ؛ « هرك أ انأو د لوقب نأ ىضتقي قايسلا نآل تافتلا هيفف دعس وهو لوعفملا

 ترجاه ىلا ضرألاب تما نأ تي هللا لوسرا# : لاقف و ظماب دعس نع دعس دلو نم ةثالث نع نحرلا ديع

 تام ةلوخ نب دعس سئابلا نك-ا » دعس نب ماع نع ديزي نب ريرج قبرط نم ىتاسنللو « ةلوخ نب دعس تام اک اهئم
 لوسراپ : دعس لاقف » ثيذحلا اذه ىف دعس نب ماع نع رامصم نب ريكب قيرط نم هلو « اهم رجاه ىلا ضرآلا ىف

 ضرآلاب توملا ةماركب قلعتيام ةبقب ىتأبسو « ىلاعت هللا ءاش نإ ال : لاق ؟ اهثم ترجاه ىلا ضرالاب تومأ هللا

 ىف ةياورلا هذه ىف عقو اذك ( .ارفع نا هللا محد لاق ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ ةرجملا بانك ىف اهنم رجاه یتا

 . ثالث ءارفع نب دعس هللا محرب لل ىلا لاقف » نايفس نع ىدبم نب نم رلا دبع قيرط نم قئاسنلاو دحأ ةياور

 : لاق « ةلوخ نبا فورعملاو « هو وه: ىلايمدلا لاقو « ظوفح ريغ « ءارفع ناد هلوق : ىدوادلا لاق « تام

 ظفلب هتياور ىف عقوام ىلإ يشي « ةلوخ نب دعس ه هيف لاتو هنم ظفحأ ىرهزلا ناف مها ربا نب دعس نم هولا لعلو
 ىرهزلا قفاو نم انآ تركذ دقو : تملق « کم تام نأ مي هللا لوسر هل یار, ةلوخ نب دعس ىئابلا نكل د

 رسكب « یلوغ » همسا ىف مهضعب لاقو ؛ عادولا ةجح ىف تامو اردب دش هنأ اوركذو یزاغملا بادأ هركذ ینلا وهو

 ةياود ىف عقوو <« اهحتف ىسباقلا نع كش نيتلا نبا برغأو « واولا نوكس ىلع اوقفتاو ةيناتحتلا ديدشتو ماللا

 ناك هنأ قحسإ نبا ركذو . ها « ىؤل نب سماع یب نم لجر ةلوخ نب دعسو نايفس لاق د ضئارفلا ىف ةنيبع نبا

 ةوزغ ىف هربخ نم ءىش ین أ يسو « نیلا اولزن نيذلا سرلا نم ناكل يقو « منم ىزعلا دبع نب مر یال مث مل افيلح

 نم ددعلا بأتك ىف ةعيبس ثيدح حرش ىأيو « ةيماسالا ةعيبس ثيدح ىف ىلاعت هللا ءاش نإ ىزاغملا باك نم ردب

 عادولا ب ىف تام ارح نب دعس ناب نیش ى أ نب كيوي نع فرا ق دعس وب كيلا مزجو « حاكنلا باتك رخآ

 يبأ نب هللا دبع وبأ زوجو « عبس ةئس شيرق عم ةئدحلا ةدم ىف تام هنإ لاق ملا افالخ « حيحصلا ىف تباثلا وهو

 دالوأ ذ دوعمو ذاعم وخأ ثراحلا نب فرع . أرفع نباي دارملا نأ ىراخبلا ىلع هيشاو> ىف روما بئاكلا لاصخلا

 نأ : : لاق ؟ هدبع نم برلا كحضيام » ردب موي لاق هنأ قحس] نبا هركذام هركذ یف ةكسح لاو « مهمآ هو ءارفع

 دعس قايتشا ىأر ال نوكي نأ لمّتحيف : لاق « رد راق هيلع ف ول عربا قلل« ایا قودي سعب

 ءىثلا ركذي اک ةداهشلا ىف هتبغرو تودلل هبحو ءارفع نبا ركذ تايالولا ىلب ىتح قبب هنأ لعو توءلل صاقو ىبأ نبا

 وهو . اصخلم ها هتتیمل انسحتسم ءارفع نبا ركذو هترجه راد یهو کم تام هل وک ةلوخ نب دعس ركذف ءىثلاب

 دعس ثيدح قرط نم ءىش ىف سولف اضيأو فرع دارملا نوكي نأ ناف «ءارفع نب دعس و هلوق ىلع صيصنتلاب دودرم

 ؟ كيكب ام : میپ هللا لوسد هل لاقف ىب » هنأ وهو كلذ سكع اهضعب ىف لب ؛ترملا ىف ابغار ناكهنأ صاقو ىنأ نا
 جرخف اضيأو « ىتاسنلا دنع وهو « ةلوخ نب دعس تام اڳ اهم ترجاه ىلا ضرالاب تومأ نا تيشخ : لاقف

 : يميتلا لاقو . لعأ هاو ءارفع نب فوع هنأب حرص ول ديعب لاهتحالاف « ددعتلا مدع لصالا و دحتم ثيدحلا



 ۴ ۲۷۲۲ ثيدحلا

 همأ مسا ابهدخأ وأ ابقل رخآلاو امسا اهدحأ نوكي نأ لمتعو « ها ءارفعو ةلوخ ناما همال نوكي نأ لمتحم

 ةلوخ هنأ ىف مهفالتخال هببأ مسا رخآلاو همأ مسا ءارفع نأ برقألاو ءهل ةدج مسا رخآلاو وأ هيبأ مسا رخآلاو

 نم« حلا فري ه هلوق نأ ثيدحلا لهآ معز : بلا دبع نبا لاق «لا هل رب ه هتياور ىف ىرهزلا لوقو ؛ ىلوخ وأ

 يف عقرام ىلإ اردنتسا مهن أكو : تلق . ىرهزلا لوق نم جردم وه : هريغو ىزوجلا نبا لاتو ‹ ىرهزلا مالك

 تارعدلا ىف فلصملا دنع حقو نکل , كلذ لصف هناف ىرهزلا نع دعس نب مهار نع ىل ایطلا دواد ىبأ ةياور

 هللا لوسر هل یر : دعس لاق < ةلوخ نب دعس سالا نكل » هرخآ ىف دعس نب ميهاربإ نع ليعامسأ نب ىسوم نع

 نم بطلا ىف اهبأ نع دعس تنب ةدئاع ةباور ىف عقوو « هجارداب مزجلا ضني الف هلصو ىف حرص اذهف ٠ لا عللي

 تلز اف : لاق « هترجه هل مهأو ادعس فش ميللا : لاق مث نطبو ىبجو حسم مث یہ ج ىلع هدي عضو مث ه ةدايزلا

 . ادعس فشا مبللا : لاقف « ىنيفشي نأ هللا عداف تلق ه ةروكذلا نمحرلا دبع نب ديح قيرط نم لسملو « اهدرب دجأ

 | قدصتأفأ ١ بطا ىف اهبأ نع دعس تاب ةشئاعةياور ىف (هكىلاع ىصوأ هللا لوسر اي تاق) هلوق . « تارم ثالث

 . «ىصوأفأ» فالفع قيلعتلاو زيجنتلا لمتحف ,قدصتأفأو هلوقب ريسصتلااماف « ىرهزلا ةياور ىف عقو اذكو «ىلام ثلثب

 تاعربت لج نم «قدصتأ ه هلوقب كسم دقو , نيتياورلا نيب عمجلل قيلعتلا ىلع لمحيف دحتم جرخلا نكسل

 لكلا نع الوأ لأس هنأكف لا وسلا ف فالتخالا امأو « هتنيب امل رظن هيفو ةزجنملا ىلع هولمحو « كاثلا نم ضي رملا

 دمحأ دنع ديزي نب ريرج ةياور ىف كلذ عو حقو دقو كاثلا نع لأس مث فصنلا نع لأس مث نيثلثلا نع لأس مث

 نمر هيبأ نع دعس نب دم قي رط نم امل !ذكو « دعس نب رماع نع امهالك قئاسنلا دنع رامسم نب ريكب ةياود فو

 ىلا د هلوق ىلع افطع رجلاب وه « رطشااف تلق » ةياورلا هذه ىف هلوقو « دم نع هيبأ نع ةورع نب ماشه قيرط

 رطشلا ىمسآ ىأ لمف ريدبقت ىلع بصنلاب وه : ىرشخمزلا لاتو « ىلبهسلا هحجر اذهو « فصنلاب ىصوأف ىأ « هلك
 ىفاذك ( ريثك كلثلاو « كلثلاف لاق ؟ كلثلا تلق) هلق . رطشلا زوحيأ ريدقت ىلع عفرلا ذوحيو « رطغثلا نيعأ وأ

 نع دعس نإ بعصم ةياور ىفو «ريثك ثلثااو « دعساي كلثلا لاق » ةرجحلا ىف ىرهزلا ةياود ىفو « تاياورلا رثكأ

 هيلي ىذلا بابلا ىف اهبأ نع دعس تنب ةشئاع ةياور فو « ريثك كلثلاو < معن : لاق ؟ ثلثلاف تلق د لسم دنع هيبأ

 : لاقف » هيفو دعس نع ىبلسلا نحرلا دبع ىب أ قيرط نم ىتاسنلل اذكحو «ريثك وأ ريبك ثاثلاو « ثلألا : لاق »

 لاذ اف لاق « رشعلاب صوأ د هيفو ؟ « كدلول تكرت اف : لاق . هلك ىلامب : تلق ؟ کب : لاق . ممن : تلقف ؟ تيصوأ

 ىوارلا نم كش وهو « ةدحوملاب وأ ةثلثملاب ىنعي «ريبكوأ ريثككلثلاو ثاثااب صوأ : لاق ىح « لوقأو لوي

 ىذلا بابلا ىف هيف فالتخالا ركذأسو « هنود ام ىلا ةبسنلاب ريثك هانعمو « ةثلملاب تاياورلا شك أ ىف ظوفحملاو

 عفرلاب و « ثاثلا نيع وحن رمضم لعفب وأ « ءارغالا ىلع لوألا بصنب « ريثك كلثلاو كلثلا لاق » هلوقو « اذه دعب
 نوكي نأ لمت و « فاك كلألا وأ كاثلا كيفكي ريدقتلاو فوذحم ربخلاو أدتبملا وأ فوذح أدتبم ريخ هنأ ىلع

 « ميفلا هردتبي ام وهو هيلع ديزي الو هنع صقني نأ ىلوألا نأو كلثلاب زاوجلا نايبل اتوسم « ريشككثلاو » هلوق

 ليلق ريغ ريثك هانعم نوكي نأ لمتحيو ‹ هرجأ ريثك ىأ لك ألا وه ثاثلاب قدصتلا نأ نايبا نوكي نأ لمتعو
 ىف ىتأيس اك سابع نبا لوع لوألا ىلعو « ین رمأ ةرثكلا نأ مي « هيئاعم ىلوأ اذهو د هللا هجر ىعفاشلا لاق
 2 ٠ ايه : ىوونلا لاق « ةيطرشلا ىلع اهركبو ليلعتلا ىلع « نأ , حتفب (عدت نأ كنار هلق . هدعب ىذلا بابلا ثيدح



 اياصولا باك هه ۳۹٦

 نبا لاقو . هل عفار ال «ريخ » قبو هل بارجال ريصي هلال انه طرشلا ىنعمال : ىطرقلا لاقو < نابروص ناحص

 زوحيال : لاقو  باشألا نبا ىنعي ۔ دحآ نب هللا دبع انخيش هركتأو ء رسكلاب ثيدحلا ةاور نم هانم“ : ىزوجلا

 هريدقت نم عنامال هنأب بةعتو . باوجلا ف طرتشا ام اهريغو ءافلا نم «ريخو ظفل واخل هل باوجال هنال رسكلا

 كنولئسيو )ل سواط ةءارقك وهو زئاج ءافلا فذخو « ريخ وف ىأ «ريخ» هلؤق طرشلا ءازج : كلام نبا لاقو

 ليثك هال « قيضتال ثيح قيضو « قيقحتلا نع دعب رعشلاب كلذ صخ نمو : لاق ( ريخ مل حلصأ لق ىاتبلا نع
 « اهركشي هللا تانسحلا لعفي نم » ةيوبيس هدشنأ ايف رعشلا ىف عقو ام ىلا كاذب راشأ و « هريغ ىف ليلق رعشلا ىف

 ءاج ناف » ةطقللا ثيدح ىف هلوق هريظنو : لاق رمشلاب صاع كلذ نأ معز نم ىلع درلا ىلاو , اهركشي هتاف ىأ

 لاق ( كنثدو ) هلق . « كربظ ىف دح الإو ةنيبلا » ناعملا ثيدح ىف هلوقو « ءافلا فذحي « اهب عتمتسا الو اهحاص

 نوكل ةدحاو ةلبا الإ ذئموي هل نكي مل هنأ عم كتنب عدت نأ لقي ملو ةئرولا ظفلب جلي هل ربع امن : رينملا نب نزلا

 نم ناكو « هارت ىتح هدعب اماقبو ضرملا كلذ ىف هتوم ىلع ءانب كلذ لاق امنإ ادعس نال « قةحتي مل ذئنيح ثراولا

 « اهريغ نم اننب صخم ملو « كتثرو ه هلوق وهو ةلاح لكل قباطم ىلك مالكب ےب باجاف هلبف ىف تومت نأ زئاجلا

 تنبلا ريغ دالوأ هيتأيو شيعيس ادعس نأ ىلع علطا هلال ةثرولاب م ربع ام] : ةدمعلا حراش ىوكحافلا لاقو

 : تلق . كلذب حتفي نأ هللا لعلو » مهءامسأ فرعأ الو نيئب ةعبرأ كلذ دعب هل دوو « كلذك ناكف ةروكذملا

 دالوأ صاقو بأ نب ةبتع هيخال ناك دقف « امف ارصحنم نكي مل هئاريم نال انيعتم « كتتب عدت نا » هلوق سیلو

 تنبلا لخدتل ةثرولاب ريبعتلا زا « كلذ طسب ركذاسو « نيفصب لتق ىنلا ىباحصلا ةبتع نب مشاه مهنم كاذ ذإ

 هنإو نيئب ةعبرأ كلذ دعب هل دلو هنإ ىهكافلا لوق امأو . كلذ دب وأ كاذ ذإ هتوم عقو ول ثري نم اهريغو

 بعصمو ماع قيرط نم ملم دنع هنيعب ثيدحلا اذه ةياور ىف مهءامسأ ناف ء ديدش روصق هيفف مه.امسأ فريال

 دنع ثيدحلا اذه ىف ءالؤه ركذ عقو الو « رخآ عضوم ىف هيف دعس نب رمع ركذ عقوو « دعس نع مهتثالث دمو

 ةثالثلا ريغ روكذلا نم ةعبرأ هل نأب هيلع بقعت اخو دش ضعب مالك ىف عقوو « ةثالثلا ركذ ىلع ىطرقلا رصتقا لسم

 ريغ روكذلا نم هل ركذ دعس نبا نأ هتافو « هريغو ینیدملا نبال مركذ ازعو « قحساو یو ميهارباو رع مو

 ضصآلا رعو رغصآلا قاحسإو نايثعو حلاصو نارمعو ورهعو نمحرلا دبعو هللا دبع مهو ةرشع نم راك أ ةعبسلا

 مهنم ثيدحلا ىور نمركذ ىلعرصتقا ىنيدملا نبا نأكو . انذب ةرشع ىتنث تانبلا نم هل ركذو « مهريغو ارغصم ريمعو

 نوففكتي ) هلوق . رقتفا اذإ ليعي لاع هنم لعفلاو ريقفلا وهو لاع عمج وهو ءارقف ىأ ( ةلاع ) هلق « لعأ هتلاو

 هنع فكي ام لأس وأ « لاؤسلل هفك طب اذإ فكتساو سانلا فمك لاقي « مهفك أب سانلا نولأسي ىأ ( سانلا

 مهديأ ىف لوئسلا عضو مهفكأب اولأس وأ مهديأب ىأ مهديأ ىف ) هلوقو . ماعط نم افك افك لأب وأ ء عوجلا

 نذؤي ظفللا اذهو « بطلا ف دعس تنب ةشئاع ةياور ىف هوحنو «لام وذ انأو » لاق ادعس نأ ىرهزلا ةباور ىف عقو

 نأ باوجلا نكل «ةلاع نوريصيال اهريغو هتنبا نيب هثلث قبأو هرطشب وأ هئاثب قدصټ اذإ لاملا وذو « ريثكى ام

 م الثم هيثلثب ضي ملا قدصت ولف الاو ريدقتلا ليبس ىلع وه امن] ريثكلا لاما ءاقب نآل ريدقتلا ىلع جرخ كلذ

 ... لوق . ثلثلا وهو لدتعم ءىش ىلإ مالا عراشلا درف « ةثرولاب ةيصولا فحجت دقف لاملا فو صقنو هتايح تلاط

 ةيصولا نع ىل ةلع وهو « عدت نأ كنا د هلوق ىلع هفرطءم وه ( ةقدص اب'اف ةقفن نم تةفنأ امم كناو )



 ٣۷٤۲ ۹V ثيدحلا

 رجالاف تقفنأو تقدصت تشع ناو ءابنغأ كتثرو تكرت تم نإ كنال لعفتال ليق هنأك « كلثلا نم رثكأب

 ةقفن قفنت نا كناو د ىرهزلا ةياور ىفو ةياورلا هذه ىف قلطأ اذك « ةقدص اهئاف » هلوقو « نيلاحلا ىف كل لصاح

 هنم دافتسيو + ربتعملا وهو كلذب رج الا لوصح قاعو < هللا هجو ءاغتباب ةديقم ءاهب ترجأ الإ هلا هجو ام ىغتبت

 دادزا هقا هجو ءاغتبا هب ىون اذاف « رجألا هلعف فو بجاو ةجوزلا ىلع قافنالا نال ةينلاب داد بجاولا رجأ نأ

 بصنلاب (ةمقللا ىتح) هلق . ناسحالاو ربلا هوجو نم اهريغ ىلع ةقفنلاب هينو : لاق « ةرج ىنأ نبا هلاق كلذب هرجأ

 باتكح ىف ةجوزلا ةقفن كح ىلع مالكلا ىتأيسو , بلا « املعجت » و أدتبم هنأ ىلع عفرلا زوحيو ةقفن ىلع افطع

 هنأب رعشي دعس لاوس نأ ةمصولا ةصقب حلا ةقفن قفلت نل كناو » هلوق قلعت هجوو « ىلاعت هللا ءاش نإ تاقفنلا

 نم كلام ىف هلعفتام عيمج نإ ةياستلا لبس ىلع هل لاق كلثلا ىلع ةدايزلا نم عراشلا هعنم ايلف رجألا ريثكت ىف بغر

 ركذلاب ةأرملا صخ هلعلو « ىلاعت هللا هجو كلذب تيتا اذإ اب رجؤت ةبجاو تناك ولو ةقفن نمو ةرجان ةقدص

 ءاغتباو ةينلا ةحصب طورشم قافنالا ف باوثلا نأ هيف : ديعلا قيفد نبا لاق , اهريغ فالخم ةرمتسم اهتةفن نال

 , هللا هجو هب ىغا ىح باوألا نم ضرغلا لصحال كلذ ناف ؛ ةوهشلا ىضتقم هضراع اذإ رسع اذهو « ها هجو
 ءادأ دصق ىلع تيدأ اذإ تابجاولا نأ ىلع ليلد هيف نوكي دقو : لاق « هبوشي ام دوصقملا اذه صيلخت قبسو

 ةظفل و بجاولا ريغب هل صيصختال « كتأ ما ىف ىف لعجتام ىح » هلوق ناف ‹ اهبلع بيثأ هللا هجو ءاغتبا بجاولا

 ىسعو ) هلوق . ةاشلا ىتح جاحلا ءاج لاقي اك « ىنعملا ىلإ ةبسنلاب رجالا اذه ليص# ىف ةغلابملا ىضنقت انه « ىح د
 « نيسمخ نم ابيرق لب ةئس نيعبرأ نم ديزأ كلذ دعب شاع هناف « قفتا كلذىكو ‹ كرمع ليطي ىأ ( كمفري نأ هللا

 عادولا ةجح دعب شاع نوكيف « روهشملا وهو نيسمخو نام ةن ليقو ةرجحلا نم نيسمخو سمخ ةئس تام هنأل

 مئانغلاب نولسملا كب عفتني ىأ ( نورخآ كب رضيو سان كب عفتنيف ) هلق . نيمبدأو اينامث وأ نيعبرأو اسمن
 دارملا نأ نيتلا نبا عزو . كيدي ىلع نوكلبي نيذلا نوكرشملا كب رضي و ‹ كرشلا دالب نم كيدي ىلع هللا حتفيس ام

 شيجلا ىلع دم نب رمع هدلو ريمأت نم عقو ام ررضلاب و « اهريغو ةيسداقلاكه يدب ىلع حوتفلا نم عقو ام هب عفنلاب

 نم رداصلا ررضلا ةدارإ ىلع لمحت ةرورض ريغا ةفلك-تل دودرم مالك وهو « هعم نمو ىلع نب نيسحلا اولدق نيذلا

 ريكب قيرط نم ىواحطلا هاورام كلذ نم ىوقأو . رافكلا ىلا ةيسنلاب روكذملا ررضلا وه هنم عقو دقو « هدلو

 قارعلا ىلع دعس رمأ امل : لاقف اذه مللي ىنا لوق ىتعم نع دعس نب رماع لآ هنأ هيبأ نع جشألا نب هللا دبع نبا

 لاق . نيرخآلل ررضلا لصحو بات نم هب عفتناف « مېلتقف مهضعب عنتماو مېضعب باتف مهاتتساف اودترا موقب ىنأ

 . ابلاغ هلوسر ناسل ىلع تدرو اذإ كاذكو « عقاولا رمآلل هللا نم اهنكل ىجرتلل تناكناو « لعل » : ءاملعلا ضعب

 الإ یثرب الو , لاق ادعس نأ دعس تنب ةشئاع ةياود ىفهوحنو ىرهزلا ةياور ىف (ةنبا الإ ذئموي هل نكي ملو ) هلوق

 دعسل ناكدقف الإو « ءامنلا نم وأ ةثرولا صاوخ نم وأ دلولا نم ىنثربال هانعم : هريغو ىوونلا لاق « ةدحاو ةئبا

 ريدقت ىلع ركذلاب امهخ وأ « ضورفلا باع نم ىثربال هاثعم ليقو . اريثك اوناکو ةرهز ىنب نم هنأل تابصع

 هذهو . ةكربلا فصن اهل رثكشسا وأ « لاملا عيمج ثرت انآ نظ وأ « ىه الإ زجملاو عايضلا هيلع فاخأ نم ىتئريال
 ثيدحلا اذه تور ىلا دعس تنب ةشلاع ريغ ىهف اظوفع ناك ناف ‹ ةشئاع اما نأ ءانكردأ نم ضءب معز تنبلا

 « ةرشع عبس ةئس تنامو اع يورو كلام اهكردأ ىتح ترمع ةيعب ات ىهو « بطلا فو هيلي ىنلا بابلا ف هدنع



 اياصولا باتك- هه ۳۸

 ىريكلا كسلا مآ هتانب رکأ نأ ١ ريغ ةشئاع ىمست اننب دمسل نيب اسنلا نم دحأ ركذي مل نكل

 دعب مالسالا ا نهتاهمأ ىرخأ تانب هل اوركذو . ةزهز نب ثراحلا نب هللا دبع ن باوش تنب اهمأو
 ررح نم رأ ملو « اهمأب دعس جوز” مدقتل ةروكذملا كلا مأ ىه اهلا راثملا تنبلا نأ رهاظلاف ء ةيوبنلا ةافولا

 دادتشاب دكأتتو ‹ هنود نف مامالل. ضيرملا ةرايز ةيعورشم مدقتام ريغ دتا وغلا نم ثردحلا اذه قو . كلذ

 « رمعلا لوط ىف هل حسفلاو هلؤي ىذلا وضعلا حسمو هوجو حسمو ضيرملا ةمسج ىلع ديلا عضو هيفو ؛ ضرم ا

 لب اضرلا مدعو مربّلا نم هرکی وأ عنم ام ءىش كلذب نرتقي مل اذإ هلأ ةوقو هضرم ةدشب ضيرلا رابخإ زاوجو

 كلذ زاج اذإو « دومحما ربصلاب فاصنالا ىنانيال كلذ نأو « بحتسا امبرو ءاود وأ ءاعد بلطا كلذ نوكي ثدح
 ىف هريغ ماق هك اردتسا نكم الام انم ناك اذإ ةعاطلاو ربلا لابعأ نأ و « زوجأ ءربلا دعب هب رابخإلا ناكضرملا ءانثأ ىف
 ضعب هيلع توفيف امنه رجاه ىتلا رادلاب تو٤ نأ فاخ ادعس نأ كلذو « هيلع داز امبرو « هماقم رجآلاو باوثلا

 ۵ ناك كلذ خوا دارج وأ ريح نم اهلا الغ لف و ع راد ع تنل نإ ها هالي هربخأف , هترجه رجأ
 ةركلا لام وذ انأو » هلوق ىف نيونتلا نال هطرشب لاما عمج ةحاب] هيفو « ىرخالا ةبجلا نم هتاف ام ضوعي رجأ

 ةلص نأو « براقألا ىلإ ناسحالاو محرلا ةلص ىلع ثحلاو « ريك لام وذ انأو » اع رص هقرط ضعب ىف عقو دقو

 ىلع هبن دقو « ةعاط راص هللا هجو هب دصق اذإ حابملا نآل ريخلا هوجو ىف قافتالاو « دعبألا ةلص نملضفأ برقالا

 ةحزام او ةبعالملا دنع الإ ابااغ كلذ نوكي ال ذإ ةجوزلا مف ىف ةمقللا عضو وهو ةيداعلا ةي ويندلا ظوظحلا لقأب كلذ

 دلب ىلإ دلب نم تيملا لقث عنم هيفو . كلذ قوف وه ام فيكف « احيمس ادصق هب دصق اذإ هلعاف رجؤيف كلذ عمو

 نم ربك اب ةيصولا هل زوجي هل ثراو ال نم نأب و « ىب اطخلا هلاق ةلوخ نب دعس لقنب مال اعورشم كلذ ناك ول ذإ

 ةثرو كرتيال هلال داز اب ةيصولاب ىلابيال هل ثراو ال نم نأ هموبفف «ءاينغأ كتئرو رذت نأ د لب هلوقل ثلثلا

 یضتقال انمع اليلعت ناكو لو « عفنالا ظحالا ىلع هيبنت هيف امنو اضحم اليلعت سيل هنأب بقعتو « رقفلا م ماع ىشخم

TEىلعو « كلذب لئاق الو مهتزاجإ ريغب مهيلع كلذ ذفنل و « ءاينغأ هتئرو تناك نمل ثلثلا ن  
 ضرتعيال هنأ و كلثلاب ءاصيإلا عرش امل هنأكف ٠ هيلع ةدايزالال ثلثلا نع صقنلل وهف اضع اليلعت نوكي نأ ريدقت

 دس هيفو . كلذ ىلع ادعس هبنف ٠ ءاينغأ ريغ ةثرو كرتي نمل اس الو ىلوأ هنع طاطحنالا نأ الإ ىصوملا ىلعهب ٠

 هيفو . بلا دبع نبأ هلاق نطولا بح لجأل دحأ ضرملاب عرذتي الثا « مهباقعأ ىلع مدر“ الو د كلي هلوقا ةعيدذلا
 ةئسلا تديقو « قلطاف ( نيد وأ اهب ىدوب ةيصو دعب نم إل ىلاعتو هن احبس لاق هنأل ةنسلاب نآرقلا قلطم ديبقت

 توف ىلع فسأتلا هيفو « اراتخ هنم ءىش فالو هيف عوجرلا هل ىغبنيال هلل ايش كرت نم نأو « كلثلاب ةيصولا
 مأ هتاف نم ةيل دت هيفو كلذ ريغب هربج ىلا رداب كلذ هتاف نم نأو «ةئيس هتءاس نم د ثيدح هيفو « باوثلا لصحأم
 لاملا عييمجي قدصتلا زا وج هيفو « كلذ دعب حاصلا هلع نم دعسل كي راشأ ال هنم لعأ وهام ليصحتب رومالا نم

 اذإ لمتحملا نع راسفتسالا هيفو « ةاكرلا بانكى ةلأسملا تمدقت دقو هتقفن همزات نم هل نكي ملو ربصلاب فرع نمل

 .نود اع رسفتساف ذأوجلا و هنود امف عنملا هدنع لمتحا لاملا عيمجي ةيصولا نم حم امل ادعس نال اهوجو لمتحا

 ءاملعلا قابطإل نيفلكملا نم هتفصب ناك نم معي ذحاولا عراشا باطخ نأو « ةئثرولا لاصم ىف رظنلا هيفو , كلذ

 صتقي كلذ نإ : لاق نم دعب أ دقلو ١ دارفالا ةغيدب هل عقو ام] باطخلا ناكنإو اذه دعس تيدحب جاجتحالا ىلع



e4 ۷د ٤٤ ۲۷٤۴ ثيذحطلا 

 نإو « ابف عمطي نأ اهتأش نم تنبلا نال اليلق هفلخيام ناك وأ افيعض ائراو فلخ نم هلاح لثم ىف ناك نمو دعسب
 فلتغاو « ةثرولل لاملا ءاقباو ةيصولا كرت هل رايتخالاف اليلف الام كرت نم نأ هيفو « اهيف بغرب مل لام ريغب تناك
 هفو ‹ رظن هيفو ريقفلا لع ىنغلا لضفل ىميتلا هب لدتساو « اياصوا لوأ ىف مدقت اک لسيلقلا كلذ ىف فلسلا
 ءاهقفلا ضعب هرثعأ دقو ؛( ةرثكلا دح ىف ثلثلا نأ همفو ‹ ةصولأ ىف لدم ةاعارمو ةثرولا نيب لدعلا ةاعارم

 الإ یر, الو » هلرقب لدتساو « نيعملا 5 هلا ىف ةر كلا بلط توب ىلا هب جاجتحالا جاتحو « ةيصولا ريغ ىف
 ضورفلا ىوذ نم دارملا ناب بقمآو « ةنبا الإ ريال د هل وق ا ماحرألا ىوذ ىلع درلاب لاق نم « ىل ةئبا
 اهنأ ثيدحلا رهاظو « قابلا الع نودري م اهضرف اهنوطعي مج آل ءرهاظب لوقيال درلاب لاق نمو « مدقت اک
 ءادتبا عميملا ثرت

 ثلثلاي_ةيصولا بيسي - ؟
 4نا ل نبأ ام : مهني 'محا ن _ نار ل هه لجو “رع هللا لاقو كاثلا الا ةيصو ىذال زوحيال : ”نسحلا لاقو 2 007 » ريا 5 ك6 عل

YEشا ۍضر سابع نا نع هيأ نع ةورع . نب ماشه نع نا انث ين نأ ةبدتق و —  

 2 فشلا : هللا يول «نأل ؛ ت ىلا 0 ولد لاف اممنع

 نأ ا 0 ثا .لوشران دق بهن 0 6 Sal ع دعس نب رماع

 ”تلقف . ٠ ةنبا ىل امناو ىصوأ نأ ديرأ ”تلف . امان كب مقنيو. كمف ري هللا لعل : لاق . یم ىلع یدال

 ىصوأف لاق ريك وأ  ريثك ثاثلاو ثلثلا : لاف ؟ ثاثلاف "تلق * ريثك فصنلا : لاف ؟ فصللاب ىصوأ
 « مسسلا كلذ َراط ثلثلاب رسانلا

 رفتساو « هلق ىذلا بابا ىف كلذ ريرق: قيس دقو « اهتيعورشم وأ اهزاوج ىأ ( كاقلاب ةيصولا باب ) هلق

 ةيصوال باب د ىف ہر رحت أ يسو « ثراو هل ناک نمت ىفلتخا نكل , كاثلا نم ديزأب ةيصولا عنم ىلع عامجإلا
 لوق وهو ةياور ىف دحأو كيرشو قحسإو ةيفنحلا هزوجو روما هعنف صاغ ثراو هل نكي مل نميفو « ثراول
 قالطالا ىلع هل ثراوال نه قبيف ثراو هل نمي ةنلا اهتديقف ةيآلاب ةقلطم ةيصولا نأب اوجتحاو ‹ دوعسم ناو ىلع
 ىلع ؟ توما لاح وأ ةيصولا لاح لالا ثلث ربتمي له اضيأ اوفاتتخاو .رخآ مل هيجرت هلبق ىذلا بابلا ىف مدقت دقو
 كمع نك رمعو ىعخنلا لوق وهو نيبقارعلا رثك أو كلام لرألاب لاقف « ىناثلا ام محعأ ةيعفاشلل نارجو امهو « نيلوق

 « نيمب اتلا نم ةعامجو هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع لوق وهو نوقابلاو دحأو ةفينح وأ ىئاثلاب لاقو ٠ زيزعلا
 رذنلا ةلاخ كلذ ربتعا هلام تلثب قدصتي نأ رذن ول هنأبو . اهلوأب رتعت دوقملاو دقع ةيصولا نأب نولوآلا كسمتو
 رفنلا نيب قرفلاب و « لوبقلا الو ةيروفلا امف ربتمنال كلذلو ةبج لك نم ادقع تسيل ةيصولا نأب بيجأو « انافنا
 ؛ ةيصولا دعب لام هل ثدح ول ام ريظن فالحلا اذه ةرمأو « مولي رذنلاو اهنع عوجرلا حصإ » اهنأب ةيصولاو

 يلرابلا جه هه ج ٤۷ م



 اياصولا باتك هو ظ ۰

 ؟ هب معي ملو هل ددجت وأ هيلع ىنخام نود ىصوملا هلع امب ذفنت وأ لالا عيمج نم كلثلا بسحي له : انعبأ اوفلتخاو

 ةلاح لاملا رادقم دادعت رضحت نأ طرتشي ال هنأ روبجلا ةجحو « كلام لاق ىناثلاب و ء روهجلا لاق لوالابو

 ىف كل لاب ىصوأ نم لوأ : ( ةدئاف ) . كلذ زاج امل اطرش هب ملعلا ناك ولف « هسنحي املاع ناكولو اقافتا ةيصولا

 , ربشب ةئيدملا مقلب ىنلا لخدي نأ لبق تام دق ناكو مب ىنلل هب ىصوأ ٠ تالمبم, رورعم نب ءاربلا مالسالا

 نع هيبأ نع ةداتق ىبأ نب هللا دبع نب حي قيرط نم رذنملا نباو کاملا هجرخأ ء هتثرو ىلع هدرو هب ىنلا هلبقف

 اذهب ىراخبلا دارأ : لاطب نبا لاق ( ثاثلاب الإ ةيصو ىذلا زوحيال ) ىرصبلا ىأ ( نسحلا لاقو ) هلوق . هدج

 نأو )ىلاعت هلوقب جتحا كلذاو : لاق ء هل ثراو ال نمل كلثلا ىلع ةدايرلاب ةيصولا زاوحي ةيفنحلاك لاق نم لع درلا
 ىتأ دقف هدح ام زواحجت نف « هللا لزنأ اب كحلا وه ثاثلا نم عَ ىنلا هب مح ىذلاو € هللا لزنأ ام مهيب كحا

 هتثرو انيلا ك اعغ اذإ ىذلا نأ ىلع ةيآلاب داهشتسالا دارأ ام "او اذه ىراخبلا درب مل : رينملا نبا لاقو . هنع ىهن ام

 .ةبآلا )ا لزتأ ام مهب کحا نأوإ) ىلاعت هلوقل مالسالا کے الإ م کال انا ‹ ثلثاا الإ هتيصو نم ذفنال

 ىف ىديجلا ةياود ىفو ( ةورع نب ماشه نع ) هلق ء ىروثلا قحلي مل ةبيتق ناف ةنييع نبا وه ( نايفس انثدح) هلو

 هلوق . دحاولا ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ف سابع نبا نع ريبزلا نب ةورعل سيل و « ماه انئثدح د نايفس نع هدنسم

 دقو «فوذحم باوجلاو ةيطرش وأ « باوج ىلا جاتممم الف ىنمتلل ءولد و « صقن ىأ نيتمجع؟ (سانلا ضغوا) :

 قيرط نمو هقي رط نم ىليعامالا هجرخأ « ىلا بحأ ناكد ظفلب نايفس نع هدئسم ىف رع ىبأ نبا ةياود ىف عقو
 هلوق «٠ هنا لوسر ىلإ بحأ ناكو ظفلب نايفس نع ديل ولا نب سابعلا قيرط نم هجرخأو اضيأ ةدبع نب دحأ
 نم اوضغ سانلا نأ تددو » ظفلب ماشه نع عيكو نع دمحأ هاور اذكو « ةيصولا ىف د ىدبجلا داز ( عبرلا ىلا)

 ىلا كلثلا نم اوضغ سانلا نأ وا د ملم دنع ماشه نع ريم نبا ةياور ىفو « ثيدحلا « ةيصولا ىف عبرلا ىلإ ثلثلا

 ذخأ سابع نبا نأكو « كلثلا نع ناصقنلا نم هراتخا امل ليلعتل اك وه ( لاق يل هللا لوسر نآل ) هلوق . « عبرلا

 نبا لوقب ذخآ نمو « هلبق ىذلا بابلا ىف كلذ هيجوت ىف فالتخالا انمدق دقو , ةرثكلاب كلثاا مب هفصو نم كلذ

 : ىووللل لسم حرش ىفو « ثلثا نع صقنلا بابحتسا ىعفاشلا بهذمىف فورعملاو ؛ هيوهار نب قحساكك لذ ىف سابع

 وأ ديثك» سم ةياور ىف ( ريشك ك لثلاو) لق . الف ءاينغأ اوناكنإو هنم صقني نأ بحتسا ءارقف ةثرولا ناك نأ

 نموهو ةقعاصإ فورعملا ظفاحلا وه (ميحرلا دبع نب دم ینثدح ) هلوق . ةئ اب وأ ةدحوملاب ىهله كشلاب « ريبك

  یآ ( مشاه نب مشاه نع ) لوق . ىرازفلا ةيؤاعم نبا وه (ناورم انئدح) هلق . الياق هنم ربك آو ىراخبلا نارقأ

 یورپ کمو ميهاربإ نب یکم نع یورپ ةنآل ‹ نيتجرد دانسإلا اذه ىف ىراغبلا لزم دقو « صاقو ىبأ نب ةيتع نبا

 هلق . هيب أ نع دعس نب ماع نع مشاه نع یکم نع ثيدح دانسإلا اذهب هل دعس بقانم ىف ین ایسو ‹ روكذملا مشاه نع

 اهنم رجاه ىلا ضرألاب توما ةيهارك نم مدقتام ىلإ ةراشإ وه ( ىقع ىلع دربال نأ هلا عدا هللا لوسراي تلقفر)

 هتياور ىف « جرختسم ا » ىف معن وبأ داز ( كمفري هللا لما ) هلق هلبق ىذلا بابلا ف هحرشو همچوت مدقت دقو

 ؟فصنلاب ىصوأ تاق ) ةياورلا هذه ف هلوق . « كضرم نه كيش ىنعي ١ ىدع نب ايركز نع رخآ هجو نم

 « هيثلث ىف الو « هلكىفال لاق امف الو ؛ ةرثكللاب فصتلا فصو هقرط نم اهريغ ىف رأ مل ( ريثك فصنلا : لاق
 فصنلا عنتما فيكف ةريكلاب كلثلا فصوو ةرثكلاب فصنلا فصو ةبج نمالإ لاكشإ ةياورلا هذه ىف سبل و



 ۳۱ ظ 1 ۲۷٤۹ ۔ ۲۷٤١ ثيدحلا

 لب ثلثلا ىف ابلثم تأي لو فصنلا عنم ىلع تلد فصنلا باوج اهف ىلا ىرخآلا ةياورلا نأ هباوجو ؟ ثلثلا نود
 فوذع أدتيم ريخ « ثاثلا » هلوقف اذه ىلعو « ىلوأ ءاينغأ ةثرولا ءاقبإ نأب للعو « ةراكلاب هفصو ىلع رضتقا
 كلثلاب سانلا ىصوأو لاق ) هلو . لعأ هقاو هنم ضقني نأ لوألا نأ ىلع «ريثك كلثلاو » هلوق لدو < حام هر دقت

 نأكو « لعأ هتلاو هنود نم لوق نم نركي نأ لمتحيو « صاقو ىبأ نب دعس لوق نم هنآ هرهاظ ( ل كلذ زاخ
 نيب اعمج ءهنم علل ال بابحتسالا سابع نبا ثيدح ىف كلثلا نم صقنلا نا ىلإ ةداشالا كلذب دضق ىراخبلا
 لعأ هللاو , نيثيدحلا
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 ىتوع دلا "نم ئمولل نومي امو . ىدلو "دمام : هيصول ىصوملا لوق باب - 5

 هللا ىضر ةشئاع نع ريب لا وزب ورع نع باهشر ينا ن كلام نع ٌةَدسم نب لا دبع ا شام — 2

 ةديلو نا نأ سافر ىبأ نب دعس هيخأ ىلإ دبع صاقو ىنأ 1 تع ناک » تلاق اهنأ يلم ىبلا رجوزابنع

 دبع اقف . هيف "ىلإ بص ناک دق ىخأ نیا : لاقف "لمس مذخأ _حتفلا ماع ناك الف . "كيلإ هضبقاف « ىنم .ةممز
 للا لوسراي : مس لاقف « لي هللا لوسر ىلإ اقواستف . هشارفر ىلع لو ىبأ ةَمأ نباو ىخأ : لاقف ةعمز نبا
 تكل وه : قييم هللا لوسر لاقف .ىبأ ةديلو ناو ىخأ : ةعمّز نب دبع لاقف . هيف "ىلإ ده ناك« ىخأ نبا

 هَ نم ىأر امل . هنم ىجتحا ةعمز رتب ةدوسل لاق من . رجلا رهاملاو شارفال لولا « ةعمز ب دبعاي

 « هللا قل ىح اهآر اف . ةبتعب

 ةصق ىف ةشئاع ثيدح ةيف دروأ ( ىوءدلا نم ىدولل زوجي امو ىدلول دهامت هيصول ىصوملا لوق باب ) هلق
 ىصوملا ىوعد » صاخشإلا باتك ىف هل مجرت دقو « ةعمز ةديلو نبا ىف ةعمز نإ دبعو صاقو ىيأ نب دعس ةمساخع

 هيلع مالكلا ىف أ يسو ‹ حضاو روكذملا ثيدحلا نم ةمجرتلا ىف نيروكذملا نيرمآلا عازمتاو 3 تيملا نع ىأ « تیل

 ىلاعت هللا ءاش نإ ضئارفلا ىف

 تّزاج نيب ةراشإ هسأرب ضيرلا امو اذإ ساپ - ه

 ضر ايدو نا » هنع اللا ۍضر سنأ نع ةدانق نع ما انت دح دابع لأ نب ناس اشا - 745
 ءابسأ تأموأف ةىدوبملا ىّ ىتح ؟ "ناف وأ ةنالفأ ؟ كلب لم نم : اه ليقف « ورح نیب ةيداج سار

 ل «ةراجملاب هسأر"ضاز لَو یدل عاف فرعا تح الاي زف « عب يف
 ةصق ىف سنأ ثيدح هيف دروأ ؟ اهب محي له ىأ ( فرمت ةنيب ةداشإ هسأرب ضيرملا أموأ اذإ باب ) هلوق

 ىلاعت هللا ءاش نإ صاصقلا ىف هيلع مالكلا ىتأيسو ءابسأر ىدوهلا ضر ىلا ةيداجلا



 ١ اياصولا باك مف ا

 ا

 a ثراوإ ةيصو ال ساپ - ٦

 امهمع فا يضر سابع نبا نع واطع نع جیب ىبأ نبا نع ءو نع سوي نب د شو س ۷

 ظح لثي رگ ذلل ل «"بحأ ام تلاد نم هللا ساق « نيدلاولل صولا :تناكو رمال لالا ناک لاق

 جورللو )2 مب رااو نل قأرلل لجو « َسادنلا انهنم دحاو لکل نيوتالل لمجو ؛ ٍنيَيشألا

 6 عب ناو رطشلا
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 هب مجرتف ىراخبلا طرش ىلع تبي مل ةنأك عوفرم ثيدح ظفل ةجرتلا هذه ( ثراول ةيصوال باب ) هلوق

 هللا لوسر تعم و ةمامأ ىلأ ثيدح نم امهريغو ىذمرتلاو د راد وبأ هجرخأ دقو . هكح یطع ام یغتساو هتداعك

ثراول ةمصو الف هقح قح ىذ لك طعأ دق هللا نإ : عادولا ةجح ىف هتبطحخ ف لرقي خلع
 نب ليعامسا هدائسأ فو ۾ 

 لسم نب لیبحرش نع هئياور نم اذهو ٠ ىراخبلاو دحآ مهنم ةمألا نم ةعامج نييماشلا نع هثيدح یوق دقو « شارع
 نب ورم نع بابلا فو . نسح ثيدح : ىذمرتلا لاقو ىذمزتلا دنع ثيدحتلاب هتياور ف حرصو <« ةفث ىاش وهو

 ىنطقرادلا دنع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو « هجام نبا دنع سنأ نعو « ىئاسنلاو ىذمزنلا دنع ةجراع

 نع اهئم لك دانسإ ولع الو « ةييش ىبأ نبيا دنع ىلع نعو « هلاسرإ باوصلا : لاقراضيأ ىنطقرادلا دنع رياج نعو

 اندجو : لاقن رتاوتم نتملا اذه نأ ىلإ « مالا د ىف ىعفاشلا حنج لب « الصأ ثيدحلل نأ ىضتقي اء رج نكل « لاقم

 حتما ماع لاق 22 ينلا نأ ىف ن وفل تعال مريغو شيرق نم ىزافملاب ملعلا لهأ نم مع انظفح نمو امتفلا لهأ

 نم ىوقأ ومف « ةفاك نع ةناك لقت ناكدف « معلا لهأ نم هوقل نم هنع هوظفح نمع نورثؤيو «ثراول ةيصو ال

 بهم نم رومشملاف كلذ ماست ريدقت ىلعو ًاراوثم ثيدحلا اذه نوك ىف ىذارلا رخفلا عزان دقو . دحاو لقن

 مدعب دارملاو ٠ هريغو ىمفاشلا هب حرص اي ءاض'ةم ىلع عاجإلا اذه ىف ةجحلا نكا ةئسلاب خسنيال نأرقلا نأ ىعفامثلا

 ىطقرادلا ىورو « هنايب أيس اک ةثرولا ةذاج) ىلع ةفرقرم امن ىلع يك آلا نآل « موزللا مدع ثراولا ةيصو ةحص

 , هنايب ىفأيسس اک « ةثرولا ءاشي نأ الإ ثراول ةيصر زوجن ال, اءوفرم سابع نا نع ءاطع نع جرج نبأ قيرط نم

 مجرتف كلذ ىلا راشأ ىراخبلا نأكو . ملعأ هللاو ىلاسارخلا وه ءاطع نإ ليق دقن : لولعم هنا الإ « تاقث هلاجرو

 ىف هنأ الإ« اظفل فرقوموهو بابلا تیدح سابع نبا نع حاير ىبأ نبا وهو ءاطع قيرط نم جرخأو « ثيدحلاب
 نم ةمجرتل هنلالد هجوو ءب رقتلا اذهب عوفرملا مكح ىف نوک ےف نآرقلا لوزن لبق كلا نم ناک ام رابخ] هريسفت

 ناكاذإو « ةمصولاو ثاريملا نيب امل عمال هن أب سش اهنم الدب امل ثاريملا تابثإو نيدلاولل ةيصولا خسف نأ ةبج

 ظفلب سابع نبا نع رج نب دها قب رط نمرب رج نبا هجرخأ دقو , هل كلذ عمال نأب ىلوأ امهنرد نم ناك كلذك

 ىف ىلا رفلا وهو .فسوي نب دم قفاو دقو ؛ ةدايزلا هذهب ةبسانملا تر مظف , حلا نيبرفالاو نيدلاولل ةيصولا تذاكوو

 ادهاجم لمجل حج ىبأ نبا نع لوش ءاترو فااغو « ريرج نإ ءجرخأ اک نوممم نب ىسيع . ءاقرو نع هانإ هتياور

للاو نيبجولا لع جک ىنأ نبا كع ناک هنأ لمتحيو » امر أ رررج نأ ةيرعا ءاطع عضرم
 لمجو) هلق : لأ ه
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 ةبجاو مالالا لوأ ىف ةيصولا هذه تناك: ءاملعلا ررمج لاق ء جوزلل كلذكو نيلاح ىف'ىأ ( عبرلاو نما ةأرلل
 نيدلاولل تناك ليقو ء ضئارفلا ةيآب كلذ خسف مث ء ليضفتلاو ةاواسا| نم هارام ىلع هئاب رقأو تيما ىدلاول

 نيدلاولل ةيصولاب نيفلكم !وناكل اقف جرش نبا برغأو « ةيصولا دعب قبيام نوث رر |وناك مناف دالوآلا نود نيبرفالاو
 ةيالا نا ںیقو . كلذ ىف هيلع نيمرحلا مامأ راكنا دتشاو د ام زنی نأ لبق هللا لع ىف ىنلا ةضي رفلا رادق؟ نيب رقألاو

 ٠ ةبآب ثراوب سيا نم امم صنع اههءيجل ةبجاو ةيصولا تناكو « اثارو اون وكي نأ نم معأ نيب رفألا نال ةصوصخم ٠

 سواط هلاق هلاح ىلع ةيصولا نم نيب رفا نم ثرال نم ق> قبو « ثراول ةمصو الد 2 هلوقب و ضئارفلا

 ةيأ ليقف ( نيبرقالاو نيدلاولا ةيصولا ل ةيآ خسان ”نييمت ىف فاتخاو . لبق هيلا ةراشالا تمدقت دقو « هريغو
 « ثراول ةيصوال و ثيدحب لدتسأو . هلماد نيعتي مل نإو كلذ ىلع عامجالا لد لةو« روكذملا ثيدحلا ليقو ضئارفلا

 ىلع داز اب هريغل الو هل ةيصولا حصتال ثلثلا نم اهذافن ريدقت ىلعو « مدقت اكالصأ ثراولا ةيصولا حمتال هنأب

 قتعأ ىذلا ىف نيصح نب نارمع ثيدحي هل جتحاو ىكبسلا هاوقو «دوادو ىتزملا لاق هو « ةثرولا تزاجأ ولو كلثلا
 ول. لاق هنأب ىرخأ ةلاور ىف ديدشلا لوقلا رسفو « اديدش الوق علي ىنلا هل لاقف» سم دنع هيف ناف دبعأ ةتس
 صاقو ىبأ نب دعس ثيدح ىف هلوقب و , اقلطم هعنم ىلع لدف ةثرولا عجاد هنأ لقني ملو « هيلع تيلصام كلذ تباع
 ةيصوأا نم ادعس عنم ب هنأبو  زئاحجب سيل تالا ىلع دئازلا نأ هموهمنم ناف « ازئاج ثلثلا كلذ دعب ناكو د
 هذه تمح إف ةثرولا ءاشي نأ الإ , هلوق ىهو ةمدقتملا ةدابزلاب هزاجأ نم جتحاو ةزاجالا ةروص نث:ب ملو رطشلاب
 عذتمب مل هوزاجأ اذاف « ةثرولا قل لصالا ىف ناك امإ عملا نأب ىنعملا ةج نم اوجتحاو . ةحاو ةجح ىوف ةدايزلا
 نإو . اوءاش یم عوجرلا مذ ناكى دوملا ةايج فاو زاجأ نإ مآ ىلع رو,جلاف ةزاجإلا تقو ىف كلذ دعب اوفلتخاو

 مهضعب ىثة-أو « هدعب اع توا! ضرم اوقحلاف هريغو توملا ضرم نيب ةايحلا ىف ةيكآاملا لصفو « ذهن هدعب اوزاجأ
 ىرهزلا لاقو « عوجرلا اذه لثم ناف شاع ول هنع هفورعم عاطقنا هعانتما نم ىشخو ىصوملا ةلئاع ىف زيجلا اك اذإ ام

 ثداولا هيخال ىصوأ ول تح توملا مويب اثراو هل ىموملا نوكرابتعا ىلد اوقفتاو اةلطم عوجرلا ملل سيل ةعيبدو
 واو « ةحيمص روكذملا خالل ةيصوااف خالا بجحي هتوم لبق نبا هل داوف روكذملا خالا بج نبا هل نوكي ال ثيح
 ثراوال نم ةيصو عنم ىلع هب لدتسساو ؛ ثراول ةيصو ىهف ىصوملا توم لبق نالا تاف نبا هلو هيخال ىصوأ

 ؛ نيسح ىضاقلا ءاكح ادج فيعض هجو وهو ؛ ةلطاب ثراولل ةصولاو « نيدلسدنا امر لقتتي هنال لالا تيب ىوس هلا ٠

 ٠ لعأ هاو «قلطأ ام ديقي وأ ىذا ةيصواا نيبال نأ هلئاق مزليو

 تولا دنع ةةدصلا صاي - ۷

 ةريره ىلأ نع ةعرز ىلأ نع ةراع نع ناينس نع ةَماسأ وبأ انثدح مالعلا ”نب دح شو س ۷

 ةتنأو قادصت نأ لاق لضفأ ةقدصلا ئأ هلا لوسراي : يك ىن ”لجر لاق » لاق ع هللا ضر

 ءاذك نالثلو ذك نال : تلق م وقل ا تب اذإ يتح "ليم الو « رقفلا "ثخ و ىنذلا "لمآ « صير حي

 © نالثل ناڪ دقو
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 اياصولا باعك - هم

 ةررره ىبأ ثيدح هيف دروأ . لضفأ ةحصلا لاح ف تناك نإو « اهزاوج ىأ (توملا دنع ةقدصلا باب ) هلوق

 باتكى مدقت دقو « ثيدحلا « حی تنأو قدصت نأ لاق ؟ لضفأ ةقدصلا ىأ هللا لوسر اي : لجر لاق و لاق

 ةئعنملا لدب هدانسا عيمج ىف كانه ثيدحتلاب حيرصتلا عقوو . هظافلأ فالتخا كانه تنيب و « رخآ هجو نم ةاكرلا

 ٠ امماغدإ ىلع ديدشتلابو « قدصتت نأ هلصأو « نيءاتلا ىدحإ فذح ىلع داصلا فيفختب ( قدصت نأ ) هلۆق . انه

 نالفلو اذك نالفل تلق) هلوق . بصنلا زوحيو « نن هنأ ىلع عفرلاب و « ىبن هنأ ىلع ناكسالاب ( لبمت الو ) هلق

 هل ىصوملا ىتاثلاو لوالا نالف : ىباطخلا لاتو ؛ لاثإا لبس ىلع روكذملا اذه نأ رهاظلا ( نالفل ناكدقو اذك

 هل صوب نم حيجاب دارملا نركب نأ لمت< : هريغ لاتو ‹ هزاجأ ءاش ناو هلطبأ ءاش نإ هنال ثراولا ريخالا نالفو

 ثراولا لوالا نوكي نأ لمتح : ىلامركلا لاتو « كلذب هل ردقلا ريدقت ىلا ةراشإ ثلاثلا ىف « ناك د لدأ امنإو

 ةياور ىف عقو دقو , ارارقإ ابضعب و ةيصو ابضعب نوكي نأ لمحو : تلق . هل ىصوملا كلاثلاو ثروملا ىن اثلاو

احج نب رسب ثيدح ىف عقوو «اذکب ارقدصتو اذكن الفا اوعنصا تاقد ليعامسإلا دنع نايس نع كرابملا نبا
 ش

 هجام نباو دمحأ دنع ةمجعم نيش هرخآو ةلمهملا فيفختو جلا رسكب هوبأو ةلموملا نوكسو ةدحوملا ماب وهو

 نبا رجعي ىنأ هللا لوقب : لاقو ةبابسلا هعبصإ عضو مث هفكى قله ىلا قزب » لاق هجام نال ظفللاو هحصصو

 ناوأ أو « قدصتأ تلق  هقلح ىلاراشأو هذه ىلا كسفن تغلب اذاف ؛ هذه لدم نم لبق نم كتقاخ دقو « مدآ

 تعم « ديئو كنم ضرالل و نيدرب نيب تيشم كتلدعو كتيوس اذا ىح » نالا ىنأ باور ىفدازو « ةقدصلا

 ىف قدصتلاو نيدلا ءافو زيجنت نأ ثيدحلا ىفو ءاذكي اوقدضتو اذك نالفل تف قارا تغلي اذإ ختو

 ىنغلا لمأت صيرح حيحص تنآو د هل وقب كلذ ىلا ب راشأو « ضرملا فو توملا دعب هنم لضفأ ةحصلا ىو ةايحلا

 ةجاحلاو رمعلا لوط ناكمإ نم هل نيزيو ناطيشلا هب هفوخي ام ابلاغ لالا جارخإ هيلع بعصي ةحصلا لاح ىف هنا هلا

 . عوجرلا وأ ةيصولا ف فيحلا هل نيز امير ناطيشلا ناف اضيأو « ةبآلا ( فلا مدعي ناطيشلا) ىلاعت لاق اک لالا ىلا

 مهلاومأ ىف هللا نوصعي : فرتلا لهأ ضعب نع فلسلا ضعب لاق « ةزجانلا ةقدصلا ليضفت ضحمتيف ةيصولا نع

 جرخأ و . توملا دعب عي « مهيديأ نع تجرخب اذإ ايف نوفرسي و « ةايحلا ىف ىنعي مهيدي أ ىف یهو اهب نولخبب : نيترم

 لثم هتوم دنع قدصتتو قثعي ىذلا لثم » لاق اعوقرد ءادردلا ىبأ نع نابح نبا هححصو نسح دائساب ىذمرتلا

 ییا ثيدح نم نابح نبا هححصو دواد وبأ ىورو , بابلا ثيدح ىنعم ىلإ عجري وهو « « عبش اذإ ىدبي ىنلا

 « ةئاعإ توم دنع قدصتي نأ نم هل ريخ مردب هتحصو ةنايح ىف لجرلا قدصتي نآل » اعوفرم ىردخلا ديعس

 . 4 نيك وأ اهب یو قصو دعب نم )ل : [ ءاسنلا ۲۲ ] لجو رم ولا لوق اپ - ۸

سحلا لاقو . ندب ضيرلل رارقإ اوزاجأ ةنيّدأ ناو ءاطعو اسواطو ززعلا دبع نب ”رمعو ارش نأ كذب
 ن

 ثراولا أربأ اذإ : لاو ميهاربإ لاقو . ةرخآلا نم موي لّوأو اين دلا نم موي رخآ ”لجرلا هب قّدصتام وحأ

 نسحلا لاقو . اهبأب هيلع قيغأ اع ٌةيِرارَتلا ةنأرما فنّشكسال نأ جدخ ن مفا وا نالا 1

 يجوز نإ : اوم دنع أر رشلاق اذإ : مدا لاقو . زاج كتقتعأ تنك : تولا دنع هك وامل لاق اذإ



WV ظ ۲۷٣۹ تيدحلا 
 ص

 : لاقق نسحتسا مث . ةثرولل هب نظا هوا م رارقإ روال : سالا ضب لاقو . زاج هنم ةت ضبقو یناضق

 «ثيدحلا بذك أ ناغلا "ناف نظلاو مايا ه هلل ولا لاق دقو . ةبراضلاو ةءاضبلاو رةعيد واب هرارقا زوجي

 لاقو ٠ ناخ نتا اذا قئانمل يآ » تإ ”ىنلا لوقل نيسم لام لحن الو
 هللا نا )ل : [ءاسنلا ه8 ] ىلاعت هللا

 215 ّىبلا نع ورع نب وللا دبع هيف مل راو "صخب لف ( امله ىلا تانامألا اوڈ و نأ کما

اننا لح رفعج 0 .ليعامسا انثدح_ميب"رلا وبأ ةواد ن ناما اشا —
 رماع ىبأ نب كلام ب عفان 

 « باذك ثادحاذا : ثالث قنانلا يآ » لاق هم ئبلا نع هنع لا ّىذر ةريره ىنأ نع هوبأ نع ليهس وبأ

 « خا دعو اذاو « ناخ نع اذاو

 ةمجرتلا هذهب ب لعأ هللاو - فنمملا دارأ ( نيد وأ اب ىصوي ةيصو دعب نم : لجو زع هللا لوق باب ) هلوق

 .ةلالدلا هجوو . ابنجأ وأ اثراو هل رقملا ناك ءاوس « اقلطم نيدلاب ضيرملا رارقإ زاوج نم هراتخا ام جاجتحالا

 ليلدلاب ثراولل ةيصولا تجرفت « لصفي ملو ثاريملا ىلع اممم دقت ىف نيدلاو ةيصولا نيب ىو ىلاعتو ةنادبم هنأ

 اهب الإ اهلك ثيراوملا نم مدقت ام قلعتم 6 ةيصو دعب نمل ىلاعت هلوقو ٠ هلاح ىلع نيدلاب دارقإلا قبو « مدقت ىنلا

 ( اهب ىصوير) هلوقو « ةب ىصوملا لالا انه ةيصولاو ةيصو دعب نم عقت ءايشألا هذه ةمسق ليق هنأكو « هدحو هيلي

 ابنأ ةيصولا ريكنت دافأو : لاق « ىليبسلا هلاق « ىصوب نأ تيبلل نأ ملهي نأ هتدئافو « فوصوملا ديقت ةفصلا هذه

 نيزعلا دبع نب رعو اعرش نأ ركحذيو ) وق . لات اذك « ةيصولا دعب نم لاقل ةبجاو تناك ول ذإ « ةبودنم

 « موضعب ىلإ دانسالا فعضل مهنع لقنلاب مرحب مل ةنأك( نيدب ضيرملا رارفإ اوزاجأ ةئيذأ نباو .ءاطعو اسواطو

 رقأ اذإو « ةئيبب الإ رجب مل نيدب ثراول توملا ضرم ىف رقأ اذإ , ظفلب هنع ةبيش أ نبا هلصوف حيرش رثأ امأف

 قاس نكلو « هذه نم فعضأ رخآ قيرط نم هجرخأو « فيعض وهو قمجلا رباج هدانسا فو « زاج ثراو ريغل

 ىبأ نبا هلصوف سواط امأو « هنع هلصو نم ىلع فقأ لف زيزملا دبع نب رمع امأو . دعب اذه نم حصأ دانسإ هل
 ةبيش

 يأ نبأ هلصوف ءاطع لوق امأو . فيعض وهو لس ىبأ نب ثيل دانسالا فو « زاج ثراول رقأ اذإ , ظفلب هنع ًاضيأ

 رغصمةلمبملاب هوبأو ةرصبلا ىضاق ناكو نحرلا دبع هاو ةئيذأ نبا امأو « تاقث هدانسا لاجرو هلم هنع ةبيش

 اضيأ ةبيش ىب نبا هلصو اذه هرتأو ةباحصلا ىف هركذ نم موو ةرجملا نم نيعستو سم ةنس تام ةف ىعبات و

 ٠ قحأ :نسمحلا لاقو ) هلق . تاقث هدانسا لاجرو « زوحبي : لاق نردب ثراول رقي لجزلا ىف » هنع ةداتق قيرط نم

 قيرط نم ىرادلا دنسم ولعب هانيور حصص رثأ اذه(ةرخآلا نم موي لوأو ايندلا نم موب رخآ لجرلا هب قدصت ام

 لوأ هنوم دنع هيلع زاجام قحأ : نسحلا لاقو لاق « ثراول رارقإ زوجبال : حرش نع نب ریس نبا لاق » لاق ةداتق

 (”ىرب نيدلا نم ثراولا اأ اذإ : حلاو ميهاربا لاقو) هلق . ءايندلا مايأ نم موي رخآو ةرخألا مايأ نم موي

 “یر ثراولا أرأ اذإ ضيرملا ىف » ميهاربا نع كلا نع ىلبل بأ نبأ نع ىروثلا قيرط نم ةبيش ىنأ نبا هلصو

 ( اياب هيلع قلغأ امع ةيرازفلا هتأرما فشكنال نأ جدخ نب عقاد صوأو ) هلوق . هلثم حلا نع فرطم نعو

 لاقو ) هلوق . دعب الوصوم رثآلا اذه ىلع بذأ لو ا اب هيلع قلغأ لام نع ١ ىسخر لاو لمتسملا ةياور ىف



 اياصولا باتك هو ۴۷۹

 ذيفات ىف نسحلا ةقيرط ىلع وهو هلصو ن٠ ىلد بقأ مل ( زاج كتفتعأ تنك : توما دنع هكولممل لاق اذإ نحل ا

 لاق « ( زاج هنم تضبقو ىاضق ىجوز نإ اهتوم دنع ةأرملا تلاق اذإ : ىمشلا لاقو )'هلوق . اقلطم ضيرملا رارقإ

 لاقو ) هلوق ٠ هريغ نم دلو اهل ناك اذإ امس الو « لالا كلت ىف اهجوز ىلا ليملاب مهتال اهنأ هبجو : نيتلا نبا

 ةدحوأ اب « نظا ءوسب » ىلمتسملا ةياور ىفو ( ةثرولا هب نظلا ءوسا ) ضيرملا ىأ ( هرارقإ زوحيال ساملا ضعب

 اذه دارأ نا : نيثلا نبا لاق ( ةبراضملاو ةعاضبلاو ةعيدولاب هرارقإ زوجي : لاقف نسحتسا مث) هلوق . ماللا لدب

 ةب راضملا ىف لاما ځد نأب ةمفنما ضعب قرفو « الف الإو ضفانتلا همزا ثراولل الثم ةبراضملاب رقأ اذإ ام لئاقلا

 ثراولا ريغا ضيرملا رارقإ نأ ىلع اوممجأ : رذألا نبا لاتو . ضحلا نيدلاك نكي لف كلاملاو لماملا نيب كرتشم

 صاحتيو ةحصلا نيدب أدبي : ةفوكلا لهأو ىمخنلا مهنم ةفئاط تلاق دقف ةحصلا ىف نيد هيلع ناك نإ نكل « ئاج
 وهو «روث وبأو قحسإو ىعازوالا اةلطم هزاجاف ثراولا ضيرملا رارقإ ف اوةلّدخاو « ضرملا ىف رارقالا بامسأ

 « الثم معلا نباكدلولا ريغ نم اہکر اشي نم اهعمو هتنبل رقأ اذإ ام ىنثتسا هنأ الإ كلام لاق هب و « ةيعفاشلا دنع حجرملا

 اهتبحمب فرعي ىلا هتجوزل رقأ اذإ ام ىنثكساو سكع ريغ نم هعع نبأ صو هنتب ديزي نأ ىف مهني هال : لآ

 ند لوق:لا لصاحو « دلو ةلاحلا كلت ىف امم هل ناک نا امس الو دعابت اهريغ نه هدلو نيبو هندب ناكو املا ليملاو

 حيرش نعو . ةمءفاشلا نم ىلايورلا رانا وهو ؛ الف الاو زاج تدقف ناف اهمدعو ةمهنلا ىلع سآلا رادم ةيكلاملا

 معذ لوق ىف ىعفاشلاو ىروثلاو مانو مساقلا نعو < اهقادصب هتجرزا الإ ثراول هرارقإ زو<ال اص نب نسملاو

 ةيصولا عنم هلال اقلطم هثراول ضير ا !رق' زرحيال دمحأ لاق هبو « هيلا لوألا نع عجر ىعفاشلا نأ رذنملا نبا

 رضتحما ق ىف ةمهتلا نأ نسب لا نع مدقت ام اةاطم زاجأ نم جتحاو ؛ ارارقا اهلعجيف هل ةيصولا دي زب نأ نمأي الف هل

 عجد مث نيدب هل رقأو ةيصوب هثراوا هتحع ىف ىصوأ ول هنأ ىلع اوقفتا مهنال نيدلاو ةيصولا نيب قرفلاب و « ةديعب
 ثراوب رقأ اذإ ضيرلا نأ ىلع اوةفتاو , اهنع هعرجر حصيف ةيصوأأ فالخ ‹ حصيال رارقالا نع هعوجر نأ

 ناف ‹ لماحملا نظا هرارفا كريب الف رهاظلا ىلع ماكحالا رادم نأب و « لاملاب هل رارفإلا نمضي هنأ عم هرارقا حص

 ثي دح نم فرط وه ( ثدحلا بذك أ نظا ناف نظلاو ک ایا : یب ىنلا لاق دقو ) هلق . ىلامت هللا ىلا هيف ءعءأ

 هفرصت عنف ضيرملاب نظلا ءاسأ نه ىلع درلا انه هركذب دصقو « ةر ره نأ نع نيرجو نم بدالا ىف فنصملا هلصو

 . نظااال لوقلا ام. فصوي بذك-لاو قدصلا نال هريغ نم ثددحلا ف بذك أ ىأ «كيدحلا بنكأ » هل وق قعر

 ىف هحرش مدقت ثيدح نم فرط وه ( ناخ نما اذا قفانملا ةيآ : ب ىنلا لوقل نيلسملا لام لحي الو ) هلق

 كرت ولف , ةناخلا مذ ىلع لاد هنأ ةيج نم ضد رملا رارقا ةزاجأ علم نم ىلع درلاب هقلعت هجوو « نامالا بانك

 مک اذا هنال رارقالا بوجو ةنايخلا كرت بوجو ن٠ مؤلف قحتسلل انئاخ ناكل همتتكو قحلا نم هيلع ام ركذ

 اردؤت نأ مكحرمأب نا نا ) ىلاعت هللا لاقو ) هلۆق . ناتكلا ىلع هلمح ناك هرارقا رباعي مل نمو « انئاخ راص

 حصيف « ةنامالا ءادأب رمآلا ىف هريغو ثراولا نيب قرفي مل ىأ ( هريغ الو امراو صخب مف ( املأ ىلا تانامالا

 ىنذلا قفانلا يآ ثيدح ىنعي ( ےک ىنلا نع ورء نب هللا دبع هيف ) هلوق . هريغ وأ ثراول ناك ءاوس رارقالا

 اذاو هيفو . اصااخ امفانم ناک هيف نك نم عبدأ » هظفل و ناعالا باتك ىف هماتب الوصوم مدقت دقو ءارصتخم هقلع

 هدائسأب اضيأ كانه مدقت ‹ ثالث قفاملا نأ 5 ظفلب بابلا اذه ٤ ةر وأ .يذلا ةريره ىبأ ثددحو « نا يمنا



 heee ۴۷ ۲۷۵۱ - ۲۷۵۰ فی دلا

 .ناعتسملا هللاو اضيأ هحرش مدقتو « هنتمو

 ىلا نأ كذب ( نبذ وأ امم ىعوب ةيصو دب نم) . [ءاسنلا 1؟ ] ىلاعت هلوق_ليوأت بيسسإب - ٩

 ىلا تانامألا اوو نأ کرا هلا "نإ ) : [ .اسنلا هم ] لجو رع هلوقو . ةيصولا لبق رن ادلب یف لو

 نبا لاو ٠ « غ ربظ نع الإ ةة دصال » فص “وتلا لاقو . ةا عوطت نم ؟قحأ ةنامألا مادو ( اهليهأ

 « وديس لام ىف رعاد ”ديعلا د اا ّىنلا لاقو . هلهأ نذأب الإ دبا ىع وال: 57

 ريب زا نب رع اا نب ديعس نع ”ىرهثرلا نع *ىازوألا ان ربخأ فسر ن 2 اشو - ۰

 : ىل لاق م « ىئاطعأف ”هتلأس م « ىفاطعأف ل لا لور تلاع لاق نع فا یک ر مزح نب ريكح نأ

 مل سفن فارشاب ٌمادْخَأ نمو « هيف هل كروب رسفن ةواخسب ةذخأ نف , واخ ضخ لالا ذه "نإ « "يك اب

 لوسر اي تلقف : ےک لاق . ىلفلا ديلا بم ”ريخ ايالا ديلاو « میشی الو لک أب ىذلاك ناكو  هیف هل ر ابی

 هيام ايكع وعذب ركب وبأ ناكف ٠ اينأللا ”قرافأ ىتح ايش كدب ادحأ أررأ ال ءكوحلاب كن ىذلاو ؛ ۵ا

 ضرع ىفإ « نيمار شمسي : لاق ٠ بقي نأ أذ ةيطميل ماعد رع نإ مت . تيش ”هنم لقب نأ 3 اطل

 ا بلا دب سانلا نم ادحأ مک ارب لف . 'ءذخأي نأ 'ىبأف مولا اذه نم هللا مق ىذلا يح ءيلع

 « نا حر و 7

 لاس ىلربخأ لاق ”ئىرهأزلا نع سنوي انّريخأ ولا دبع انربخأ ةيناوتْسسلا دمع ني ثب شو - ۱

 ”مامإلاو . هتيعر نع لومو رعار 321 2 "لوقي لا لور تەم : لاق امنع لا ىر رع نبا نع
2 

 2 و

 ةلوئمو ةيعار اهجوز ريب ىف ةأرملاو « هتيعر نع ”لوئسمو رله ىف عرار لجرلاو « متيعر نع لوئسمو عرار

 عاد لج راو : لاق دف أ تاو : لاق « ةنيعر نع ”لوئسمو عيار ديس لام ف مداللاو ¢ امتيعر نع

 € EN رلام ف

 ىلع ركذلا ىف ةيصوا ميدقتب دارملا نايب ىأ (نيد وأ ا ىصوي ةيصو دعب نم ىلاعت هلوق ليوأت باب ) هلوق

 ب ىنلا نأ ركذيو ) هلوق ٠ ةمجرلا هذه راركت ىف رسلا ربظي اذمبو . ءادآلا ىف مدنملا ره نيدلا نأ عم نيدلا

 روعألا رهو ثراحلا قيرط نم امهريغو ىذمرثلاو دحأ هجرخأ ثيدح نه تفرط اذه ( ةيص ولا لبق ندلاب ىضق

 وه: دمحأ ظل « نيدلا لبق ةيصولا نؤرقت متئأو « ةيصولا لبق نيدلا نأ ر د# ىضذق » لاق بلاط ىبأ نب ىلع نع

 قافتالاب هداضتعال هيلع همتعا ىراخيلا نأكو . ملعلا لهآ دنع هيلع لمعلا نا : ىذمرتلا لاك نکل 2« فصض دائسا

 2 اقا ان تالا قررا نقود هب جاجتحالا ماقم ىف فيعضلا دروب نأ هتداع رج مف الار « ءاضتقم يلع

 يرابلا حف هم جاهدحم
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 هقدصو الثم فلأب صخشا ىصوأ ول ام ىهو ةدحاو ةروص ىف الا ةيصولا ىلع مدقي ندلا نأ ىف ءايلعلا فلتخم 7

 مدقت ةيعفاشلا هجو نف ثراولا هقدصو هدوجوم قرغتدي انيد تيملا ةمذ ىف هل نأ رخآ یعدا مث هب كو ثراولا

 ةثال ةيألا ىف نيدلا ىلع ةمدقم ةيصولا نوك قالطا ىف موضعب عزان دق مث . ةضاخلا ةر وصلا هذه ىف نيدلأ ىلع ةيصولا

 ىهو ةحابالل وأب ىتآو , ةيصولا ذافناو ن دلا ءاذيق دعب عةت امنا ثيراوملا نأ دارملا لب بيترت ةذيص امف سيل

 اع دقنل ماتهالا ىضتقا ىنممل تمدق ماو ءاترتفا وأ اممتجا امبنم لكةسلاجم كل ىأ « ارع وأ اديز سلاج كلوقك

 لقثلاو ةفخلا اهدحأ : رومأ ةتس ميدقتلا تايضتقم نم معلا لهأ هركذ ام لصاحو « ىنعملا كلذ نييعت ىف فلتخاو

 . ظفللا ىلا عجري اذهو « ركذلا ىف مدق فخأ ناك امل ةميبر ظفل نكل ةعيبر نم فرشأ رضف « رضمو ةعبب رك

 نال ةاكزلاو ةالصلاك ةبترلا بسحب اسبار . عابرو ثالثك عبطلا بسحب اهئاام . د ومو دامك نامزلا بسس اما

 زيزع ) ىلاعت هلوقك ببس لا لع بإساا ميدقت اهسماخ ء لالا ىلع مدقم ندبلاو لالا قح ةاكزلاو ندبلا قح ةالصلا

 . ( نيقيدصلاو نييبنلا نم اإل ىلاعت هلوقكلضفلاو فرشلاب اهمداس . مكح زع املف زع فاسلا ضعب لاق € مكح

 ةلصلاو بلا ليهس ىلع عقت امها ةيضولا نال نيدلا ىلع ركذلا ىف ةيصولا مدقت نأ ليوسلا ركذ دقف كلذ ررقت اذاو

 : هريغ لاقو . لضفأ انركا ةيضولاب ةءادبلا تعقوف طبرفت عونب تيملا دعب ابلاغ عقي اما هناف نيدلا فال

 فرم ثراولا ىلم قشأ ةيصولا جارخ] ناكف ضوعب ذخؤي نيدلاو ضوع ريغب ذوي ءى امال ةيصولا تمدق

 . كلذل ةيصولا تمدقف هجارخاب نثمطم ثراولا ناف نيدلا فال « طب رفتلا ةنظم اهؤادأ ناكو « نيدلا جارخ]

 « الاقم نيدلا بحاصل نأ حص اك « لاقم هلو ةوقب هبلطي ميرغ ظح نيدلاو « ابلاغ نيكسمو يقف ظح ىف اضيأو

 بولطم هسفنب تب اث هن اف نيدلا فالخب اهب لمعلا ىلع اضي رحت تمدقف هسفن لبق نم ىصوملا اشتي ةيصولاف اضيأو

 امموزاب لوقي ةناف ابوجوب لوقي نم دنع اس الو دحأ لكن م ةنكم ةيصولاف اضيأو .ركذي م وأ ركذ ءاوس هؤادأ

 فالخب « كلذ نم ءىش نع واخي نم لةو مدقت ايدبعلاب عقتو لامل اب حقت اهنال نيبطاخلا عيمج امف كرديف دحأ لكل

 مددقت :. ينملا نإ نيزلا لاقو . هعوقو لقي ام ىلع مدقم هعوقو رثك امو « دجويال ناو دجوي نأ نكمب هناف نيدلا
 ةيصولا ىلب ثاريملا نكل « ةيدعبلا قايس ىف اركذ دق امم امال ىنعملا ىف امم دقت ىضةقيال ظفللا ىف نيدلا ىلع ةيصولا

 نأ ذئنيح ققحتيف « ثاريملا مث ةيصولا مث ءادالا ىف مدقي نيدل' نأ مزليف هدعب دعب وه لب نيدلا ىلب الو ةيدعبلا ىف

 ةيصولا مدقتف ةيدمبلا راتعاب و ظفللا ىف ةيصولا ىلع نيدلا ميدقتف « ةيلبقلا رابتعاب ءادالا لاح نيدلا دعب عقت ةيصولا

 قيرط نم ةبيش ىبأ نبا هلصو ( هلهأ نذاب الإ دبعلا ىصويال : سابع نبا لاقو ) هلق . لعأ هللاو ىنعملا ف نيدلا ىلع

 ىنلا لاقو) هلوق ٠٠ هلهأ نذاب الا ال : لاق ؟ديملا ىصويأ : سابع نبا ناموط لأس» لاق بدنج نع ةدقرع نب بيبش

 « قيقرلا ىلع لواطتلا ةهارك باب د ىف الوصوم ه ذ مدقت ثيدح نم فرط وه (هديس لام ىف عار دبعلا هِي

 نبا لاق « روكذملا سابع نا مالك هيجوت كلذ ىراخبلا دارأو « ربع نبأ نع عفان ثيدح نم قتعلا بارك نم

 دحأ وهو <« هنع الوسم دبعلا لعجو < ديسلا قح وهو ىوقألا مدق هديس قحو هقح دبعلا لام ف ضراعت امل : رينا

 « نيدلا ميدقت بجو  عوطت ةيصولاو بجاو نيدلاو  ةيصولا قح هضراع امل نيدلا قح كلذاكف « هيف ةظفحلا

 مارح نب كح ثيدح امهدحأ : نيئيدح بابلا ف فنصملا دروأ مث . ةمجرتلل ثيدحلاو رثالا اذه ةبسانم هجو اذبف

 اذه ىف هلوخد هجو : ريثملا نبا لاق ٠ ةاكرلا ب اتك ىف احورشم مدقت دقو « ثي.حلا < ولح رضخ لاملا اذه نأ د
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 ىف كلذ لثم عقي ملو « اهلوبق نع اريفنت ىلفس ذخألا در لمجو « ةيطعلا لوبق ىف هدهز لب هنأ ةبج نم بابلا

 لضفت امب ايلع هدي نوكت نأ امإ « هقحل فوت نردلا ضباقو ىلفس هدر ةيصولا ضباق نأ لصاحلاف « نيدلا ىضاقت

 عار مكلك د ثيذح امهناث . ةيصولا ىلع نيدلا دقت كلذب ققحتيف ىلفس هدي نوكتال نأ امإو « ضرقلا نم هب

 مالكلا ی ابو « قتعلا ىف رخآ هجو نم مدقت دقو « هيبأ نع رمع نب هللا دبع نب ملاس قيرط نم « هتيعر نع لوئسمو

 وحن ءابلعلا فالتخا ركذف هر امصأ لأ( هذه ف ىواحطلا فلاخ دقو . ىلاعت هللا ءاش نا ماكحالا باتكى هيلع

 دمع و فسوي ىلأو رفزو ةفينح ىب أ نع مدقتام فييذتب حرصو « ةءاجلا هيلا بهذ ام حيحصلا نأ ركذ م« قبسام

 زيزعلا دبع قربخأ رفعج نب ليعامسا لاقو د انه لاق ىراخبلا نأ ىاطلذم حرش ىف عقو . ( هيبنت ٠) ةلأسملا هذه ىف

 نع ركوش نب نسم لا نع هلصو ىراغبلا نأ قرطلا سابعلا بأ نع تلقنو « ءاحريب ةصق ف سنأ نع قحرسإ نع

 یاس اک « هليكو ىلا قدصت نم باب » ىف ىراخبلا هركذ امل و « مهو اذه نا : نقلملا نبا انخيش لاتو « ليعامسا

 ٠ - ؟براقألا نيكو « هبراقأل ىصوأ وأ فق اذإ اپ ٠

 بك نب "ىبأو نادل اه «كبراقأ مارق هلتجا : ةحلط ىبأل يلب وبلا لاق » رسَنأ نع تبا لاقو «
 سنأ لاق « كتبارق ءارقفل اهللمجا لاق » تباث ثيدح لثع سنأ نع مام نع ىبأ ينثتدح ىراصنألا لاقو :

 ن دز همساو ةحلط ىبأ نم يأ و نانح ةبارق ناكو . « ىنم هيلإ برق اناکو بكن أو ناحل امام

 شبا نب ناسخ ورا ن كلام نب ورع نب دَ نب ةانم دز نب و رع نب مارح نب د وألا نب لبس

 ورع ن ”ىدع نب ةانم دز نب ورع نب ”مارحو ؛ ثلاثا بألا وهو مارح ىلا ناممتجيف «مارح نب رذنلا نب

 ربسك نب یا وهو « كلام نب ور ىلإ ءانآ ةقس ىلإ أو ةحلط ابأ ناسح ما وهو راجا نب كلام نبا

 ةحلط ابأو ناسح ؛عمجتت كلام نب ورمعف « راجا نب علام نب ورم نب ةو نب ديذ ن بع نب سی نب

 مالسإلا ىف هاب ىلإ وهف بارت 'ىموأ اذإ : مهذب لاقو . بأ
  - ۲نأ مس هنأ ةحلط ىبأ ن لا دبع ن ”قاحسإ نع كلام انربخأ فسوب س گا دبع اسو

 لوسراي لمفأ : ةحلط وبأ لاقف « نيب َرقألا ىف الست نأ ىَرأ : ةحلط يبأل ل ائبلا لاق » لاف نع هللا ىضر

 لمج ( نيب رفألا كتريشَت 'ررفنأو )ل تدب ال » سابع ئا لاقو . « يع ىنبو »رافأ ىف ةحلط وبأ امس رفا

 رذنأو جت د : ةريره بأ او < شر رنولبل « ”ىرع ىّباي « رهف ىنباي : ىداني تل “ینا

 شرق رشمماي : لكم ىنلا لاق € نيب رفألا "كتر يشع ٤

 ىهو فلأ ةدايزب « فقوأ » خسنلا ضعب ىف عقو ( ؟ براقألا نمو « هبراقأل ىصوأ وأ فقو اذإ باب) هلوق

 .فاصملا دروأو ؟ال مأ حصي له ىأ « كلذ ىف فالخلا ىلإ ةراشإ ءاذإ د هل وق باوج فنصملا فذحو ؛ ةليلق ةنل



 اياصولا بانك - هه ذ-5-ذ

 . براقالاب قلعتي امف ةيصولاو فقرلا نيب ةيوسآلا ةمجرتلا تنمضتو « اضيأ كلذل ماوهسالا دروم ى رخآلا ةلأسملا
 . ءاياصولا باتكة كت ىلإ اريخأ عجر مث « اهثم هل ربظ امل مجرتف فقولا لئاسم ىلإ انه نم فص دراما دقو
 اذإ مودعمو دوجومو نونجبو لقاعو ريبكو ريغص نم هيلع فقولا زاج نم لكلا ةيصواا زو<ب ىدرواملا لاق دقو
 ىف ءالملا فلتخا دقو « صوص هجو ىلع ةعفنملاب قدصتلاو ةبقرلا عيب عنم فقولاو « التاقالو اثداو نكي مل
 . مالا لبق بالا ةبارقب أدبي نكاو « مالا وأ بالا لبق نم مرع حر ىذ لكةبارقلا : ةفينح وبأ لاقف براقالا
 برق نم مدقيو : رفز داز « ليصف: ريغ نم مأ وأ بأ لبق نم ةرجهلا ذنم بأ مهعمج نم : دمو فسو' وبأ لاو
 « دحاو فسوي ىبأ دنعو « نانثا دمع دنعو « ةثالث هيلا عفدي نم لقأو . اضيأ ةفيتح ىبأ نع ةياور ىهو « مهنم
 مأ برق ءاوس بسنلا ىف عمتجا نم بررقلا : ةيعئاشلا تلاقو . كلذ طرشي نأ الإ مدنع ءاينغالل فرصي الو
 اوفاتخاو « مرح ريغ وأ امرحم ثراو ريغ وأ اثراو نأ و ناكا ركذ اريقف وأ ناك اغ ارفاك وأ ناک التم دعب

 ىلع رصتتقي ليقو « اوبعوتسا ةئالث نم كأ نوروصحع عمج دجو نإ : اوااقو نيبجو ىلع عورفلاو لوصآلا ف
 زاوجلاب اهجو ةيءفاشلا دنع نال رظأ همفو « نالطبلا "ىلع قافتالا ىواحطلا لقنف نيدو مع ريغ او'اكناو . ةثالث
 : هنع ةياور ىفو « رفاكلا جرخأ هنأ الإ « ىمفاشلاك ةبارقلا ىف دمحأ لاقو « ةيوسنلا بحب الو ةلالل مهتم فرضيو
 ءال وأ هثري ناكاو ةبصعلاب صتخي : كلام لاقو « هنم لفسأ وهام ىلا عبارلا بالا ىص وااو هممج نم لك ةبارقأا
 هرهاظف ةثالث طارتشا ىو. ىعفاشلا هلاق امل لدي بابلا ثيدحو « .اينغالا ىط» مث اونغي ىح مهارقفب ادو
 : ةحاط ىبال مب یئلا لاق سنآ نع تب اث لاقو) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ نايب ركذأسو « نينثاب ءافتكالا

 م ريغ و یلانلاو لسمو دمحأ هجرخأ ثيدح نم فرط وه ( بعك نب ىبأو ناسحل امامج < كبراقأ ءارقفل هلمجا 0
 نب دمح وه ( ىراصنالا لاقو ) هلوق . باوبأ دعب ةدايز نم هيفام ركذأسو « تباث نع ةءاس نب دامح قيرط نه

 ىراخبلا حم قو < نو'ردب نويل هلك دانسالاو « كلام نب سنأ نب هللا ديع نبا وه ةماعو < ىلا ن هلأ ديع
 ینو ناس اباه نأ لاق ‹ كبارق ءارقفل امل بجا : لاق تباث ثيدحح لثع ) هلو . اريثك اذه ىراصنالا نم
 نع ةحلط ىبأ نب قحس] ةياود بقع اضيأ ارمتخم نارمع لآ ريسفت ىف هلصو دقو « انه هرصتخا اذ ک ( بعك نبا
 لم ملو هيلا برقأ اناكو ىبأو ناسحل امام د لاق دانسالا اذه ركذف « ىراصنالا انثدح » لاق ةصقلا هذه ىف سنأ
 ؛ قوزرم نبا نع اعيمج ىواحطلاو ةميزخ نبا هجرخأ دقو « رذ بأ ةياور نم ردقلا اذه طةسو « اًئيشاهنم ىل
 امل » هظفل و هماتب ىراصنالا نع امهالك ىزارلا متاح ىلأ قيررط نم قوببلاو « هقيرط نم « جرختسملا » ىف ميعن وبآو
 « هللا لو راي : لاقف ةحاط وبأ ءاج ( انسح اضرق هللا ضرقي ىذلا اذ نم إل وأ ةيآلا ( بلا او'انت نل إل تلزت
 نامل ابلع+ : سفأ لاق« كلهأ ءارقفو كّبارق ىف هلمجا : لاقف « هنلعأ مل هرسأ نأ تعطتسا ولف « هلل ىطئاح
 ضرأ ةحلط ىبال تناك ١ ىواحطلا ةياود فو . ممن ىبأ ظفا « ىم هيلا برقأ اناك امهنال اثيش اهنم یل لعحي ملو «ىنبالو
 ىبأ ةباور ىو « ىنم هيلا برقأ اناكو ىبأو ناسحل امام كتبارق ءارقف ىف اهلعجا هل لاقف نقلب ىنلا ىتأ هلل امام
 نب ناسح ىف اهامج لاق . كتيب لهأ .ارقف ىف ابامجا : لاقق , هيف لاقو « اذكو اذكسب یطئاح » لاقف یزارلا متاح
 لاقف رخآ اخيش ىراصنالا هيف ركذف ىراصنالا نع ةقعاص قيرط نم ىنطقرادلا هجرخأو « بعكن ب ىبأو تباث

 لاق . ( انج ارق ها ضرقي يذلا اذ نم إل وأ ةنآلا ( ببلا اول ابات نل إل تلت امل: لاق سنأ نع ديح انثدح



 جملا منوال ثيذحلا

 اهلمجا , لاق هنأ الإ مااح ىبأ ةءاور لثم ىقابلاو « ىلاعت هلل ةقدص اذکو اذ. ك ناكم ىف ىطئاح ؛ هللا لوسر اي : ةحلط وأ
 تبا نب ناسحو بک نب "یال اهلمجل » هيف دازو هلم لاق لوالا دانمسالاب هفاس مث , كبرافأو كتيب لهأ ءارقف ىف
 حرش نم ىراخبلا ىف عقو ىذلا نأ نظ حارشلا ضعب تيأر نال قرطلا هذه تدر وأ امب'او « ىنم هيلا برقأ اناكو
 اناكو » هلوق ىلا ثيدحلا ىهتنا لب كاذك سيلو « روكذملا ثيدحلا نم ةيقب “ىو ناسح نم ةحلط ىبأ ةبارق
 لاقف هخيش نم وأ ىراخبلا مالك نم « حلا ةحلط ىبأ نم ىبأو ناسح ةبارق ناكو » هلوق نمو « ىم هيلا برقأ
 وهو ةانم ديز نب وربع نبا  نيتلموملاب وهو مارح نب دوسلا نب لهس نب ديز ۔ ةحلط ىبأ مسا ىأ  همساو د
  روكذملا ورمع نبا ىنعي مارح نب رذنملا نإ تب اث نإ ناسحو .راجنلا نإ كلام نب ورمع نب ىدع نبا  ةفاضالاب
 ىلإ ابن اث بسنلا قاسو « ورع نب مارحو ه رذ ىبأ ةياور ىف انه عقوو « كلاثلا بألا وهو مارح ىلا ناعمتجيف
 « كلام نب وربع ىلا ءابآ ةتس ىلا اہآو ةحلط ايأو ناسح عماجي وهو د لاق 2 , اهل ىعمال ةدايز وهو « راجنلا
 یغیو « هنارب ىف ىطايمدلا عرشو « لكشم سبلم وه : هعبت نمو ىطايمدلا لاقف « تاءاورلا مظعم ىف قلطأ اذكه
 نب ةيواعم نب ديز نب ديبع نب سيق نبأ وه بهك نب ىنأو » كلذ بقع لاق ثيح لمتسملا ةياور ىف عقوام كلذ نع
 نع قلب : ناسلا ىف دواد وبآ لاقو ه١ « ايبأو ةحلط اأو ناسح عمحي كلام نب ورمعف « راجنلا نب كلام نإ ورمع
 بمك نب ىبأو تباث نب ناسح بسذو هبسن قاسف « لمس نب ديز وه ةحلط وبأ » لاق هنأ ىراصنالا هللا دبع نب دع
 ايبأو اناسح عمم كلام نب ورمعو » لاق « ءابآ ةتس بمک نب ىبأ و ةحلط ىبأ نيبف : ىداصنالا لاف مث « مدقت اک
 نسحلا نب دمع ركذو . لع! هقاو ىراصنالا هخيش مالك نم ىراخبلا ىف عقو ىذلا نأ اذه نم ربظف « ةحلط ايأو
 قدصت ةداط ايا نأ د هظفل و سنأ ثيدح ىفام ىلع ةدايز مزح نب ركب ىبأ لسم نم « ةئيدملا باك » ىف ةلابز نبا
 نب طو تب اث نب ناسحو بەك نب ىبأ هيرافأ ىلع هدرف هللا لوسر ىلا هعفدف , ةليدح ىب رصق هعضوم ناكو هلام
 رضت ىتباف فلأ ةئا ةيواعم نم هعابف ؛ ناحل راصف , هومواقت# تب اث نب سوآ هنبا وأ سوأ نب دادشو رباج
 عم عمتحب راجنلا نب كلام نب ىدع نب ةأنم ديز نب ىدع نب كلام راج نب طيب دجو . ها اهبعضوم ىف ةليدح یب
 هب درفنب م جت الف فيعض ةلابز نود دحاوب بمك نب ىنأ نم دميأ وها < راجنلا نب كلام ىف بمك نب ىنأ

 ناسخ رخآلا نم هيلا برقأ كلذب ةحلط وبأ امهصخ نيذللا نيلجرلا دحأ نأ كلذ صخلمو « فلاخ اذا فيكف
 نب ناسح كلذب صخل ةربتعم ةيبرقآلا تناك ولف ء سداسلا بالا ىف هعم عمتي ىبأو كلاثلا بالا ىف هعم عمت
 ةحلط ايأ عمجي ىذلا نال « ىنم هيلا برؤأ اناك امهنال » سنأ لاق امو « ةريتغم ريغ اهنأ ىلع لدف هريغ نود تباث
 بأ ناك اذهلف راجنلا نب كلام ىنب نم مدقت اک بمك نب ىبأو ةحاط وبأ و راجنلا نب ىدع ىنب نم هنال راجنلا اسنأو
 نكل رقفلا هتبارق نم هاطعأ نميف ىعار ةحلط وبأ نوكي نأ لمتحيو ' سفأ نم ةحلط ىنأ ىلا برفأ بعك نبا
 . لعآ هللاو , هنم هتبارق دعبل كلذ نأ سفأ نظف انآ لخدي مل كلذلف هتقفن هيلع بجت نم ايفاكم ناک نم یاسا
 صيصختل باطلا ونيو مشاه ونب ( ىبرقلا ىذلو لوسرالو ) ىلا هلوف ىف ىبرقلا ىذب دارملا نأب دجال لدتساو
 دارملا ناك ول هنأب ىواحطلا هبقعت و ء عبارلا بالا ىف باطملا دبع ىنب عم عمت ماو ىبرقلا ىذ موب مايإ هب ىنلا
 یاو مشاه یب صخ اے لف ‹ یئام ر بلطملاك فائم دبع ادلو امهنال سمش دبع ىبو لفون یب مهعم كرشا كلذ
 هصيصختب لر ىنلا نیب نيصوصخ# سانل هعفد نرقلا ىوذ مهب دارملا نأ ىلع لد سم ديعو لفون ىب نود بلطملا
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 ىح همومعو هقلطم ىلع ظفللا لمع لب « هتبارقل ىصوأ وأ فةو نم هيلع ساقي الف » بلطملا ىنبو مشاه ىنب

 ركذ مم « مدقت اک هقفاو نمو فسوي ىبأ لوق وم ( مېضعب لاقو) هلق . لعأ هاو هصصخ وأ هديقيام تبني

 ىف اهماهتب ین اتسو « ةرضتخم اهدروأ « سنأ نع ةحلط ىلأ نب هللا دبع نإ قحسإ قيرط نم ةحلط ىبأ ةصق فنصملا

 لمج ( نيبرقآلا كتريشع رذنأو )ل تلزن امل سابع نبا لاقو ) هلق . « دودحلا نيبي ملو اضرأ فقو اذإ باب د
 شيرق بقانم ىف هلصو دقو « ارصتخ هدروأ اذكه ( شيرق نم نوطبل . ىدع یب اي « رهف ىنب اي : ىداني یب ینا

 زئانجلا رخآ ىف دروأو « سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ةرم نب ورمع قيرط نم همايتب ءارعشلا ةروس ريسفتو

 . ىلاعت هقا ءاش نإ ءارعشلا ةروس ريسفت ىف هدعب ىذلا حرشو هحرش ىتأبسو « ةلوصوم بحل ىبأ ةصق ىف هنم افرط
 ٠ نم فرط وه ( شيرق رشعماب : يلب ىنلا لاق (نيبرفآلا كتريشع رذنأو إل تلزل امل : ةريره وبأ لاقو ) هلۆق

 هدعب ىذلا بابلا ىف هلصو ثيدح

 ؟ براقألا ىف واو ءاسنلا لخدی له باپ ١-

 دبع نب هس وأو بيسملا نب ديم ىلريخأ لاق ”ىرهُذلا نع بیش انّربخأ نابلا وبأ شرم - ۷۳
 ”ككرريشَع 'رذنأو ) "لجو رع هللا لنآ نيح هيي هللا لوسر ماق » لاق نع هللا ىضر ةر ره ابأ نأ نجراا

 دبع ىباي . بش وا نم كسع ىنغأ ال ء کنن اوركشا اهون لک وأ - شیرف رشمم اي : لاق ( نييرقألا

 لوسر ةع ُةيفَص اي . اثيش هللا نم كبع ىنغأ ال ربلطأا دبع نب سابع اي . اثيش هلا نم متع يأ ال فان

 « يش وللا نم كنع ىنغأ ال ىلام نم تش ام ىنيلَس دحم تنب ”ةمطاف ايو . اثيش هللا نم ركنغ ىنغأ ال هلل

 رباهشر نبا نع سنوي نع ربه نبا نع ْعبصأ "هبات
 [ ٠١۲۷ « 4۷۷١ : ىف ءافرظ ۲۷۰۴۳ ثيدحلا |

 كتريشع رذنأو) لجو زع هللا لزنأ نيح للي هللا لوسر ماق » لاق ةريره ىبأ ثيدح بابلا ىف دروأ مْ . مدقت اک

 ةيفصايو د هيف هلوق هنم دهاشلا عضومو « هلوطب ثيدحلا « اهون ةملك وأ « شيرق رشعم اي : لاق ( نيبرقألا

 هع و سشسايعلا همع ركذ مث « نوطبلا ضعي صخ مث الوأ مهمعف 4: ريشع نيب كلذ ىف مب ىوس هناف « ةمطاف ايو

 نم. الو ثري نم, صيصختلا مدع ىلعو 0 اضيأ عورفلا لوخد لعو برانآلا ف ءاسنلا لوخد ىلع لدف هتنباو ةيفص

 ىور دقو ‹ شيرق مهو هموق هتريشعب دارملاو , ةريشعلل ةمزال ةفص نيبرقآألا ظفل نوكي نأ لمتميو . السم ناك

 «هموق ىنعي ( نيبرقألا كت ريشع رذنأو ال لاقف اشيرق ركذ تقي ىثلا نأ » متاح نب ىدع ثيدح نم ةيودرم نبا

 فقولا ةلأسم ىف هيف ةجح الف « دعب الا نود مهنم برقالاب كلذ صتخ الف هموق راذناب س دق نوكسف اذه ىلعو

 . لعأ هقلاو اةرتفاف ةريشملا راذناب قلعتت ةيآلاو  الثم هيلا سانلا برقأ ىلع وأ هتبارق لع فقو اذإ ام اهتروص نأل

 نوكي نأ لمتحيو . ىهتنا مهمع كلذلف راذنإلا مسعت يب ىنلا اهب مهف ةنيرف كانه ناك هلمل : ههنملا نبا لاقو



 قلو ٠ ؟الوو ابو ثيدحلا

 : ( هيبنت ) . ةفاك سانا ىلا لسرأ هنوكل ميمعتلا ىلع ليلدلا نم هدنع امل مع مث ةبارقلا رهاظب اءابنا صخ الوأ

 نبا نع سفوي نع بهو نبا نع غبصأ هعبات ) هلوق . بصنلاو مضلا ةمطاف اي نو ةيفصاي فو سابعاي ىف زوحي
 بهو نبا نع ةلم رح نع سم دنع وهو « خص نع « تايرهزلا » ىف لهذلا هلصو ( بابش

 ؟ هفت وب فقاولا مندن له ساپ - ۱۲
 ةة. مر ت ا ا 3 ميكر 5
 هريغو فقاولا.ىلي دقو . اهنم لك أب نأ هيلو نم ىلع حانجال : هنع هللا ىضر رع طترتشا دقو

 طرشي مل نإو هاريغ اهب مفتني اکا مہ "ميني نأ لف رن ایش وأ دہ لج نم ةرككلاذكو

 ج ئنلا نأ  هنع هلا ضر سنأ نع ةداتك نع ةناوَع وأ اند ديعس ني بيتك ااو - ه4

 ٠ ةعبارلا ىف وأ ةثلاثلا ىف لاق «"ةنّدب اهنإ هلل لورا : لاق ءايكرا : 4 لاق ندب قوسي الجر یار

 ( ( « كيو وأ كليو اهيكرأ

 ”لوسر نا » هنع شا یر 37 ىبأ نع جرعألا نع رانكرلا ىنأ نع الام انثدح ليعامسا ٠ سو — 6

 1 كليو انكار : لاق ۾ ةد اإ ا لوسراب : لاق « ا : لاقت 07 و ”الجر ىأر ا ا

 « ةثلاثا ىف وأ ةيناثلا ىف

 ةعفنملا نم هسفنل طرشي نأب وأ « هريغ ىلع مث هسفن ىلع فقي نأب ىأ ( هفقوب ففاولا عفتني له باب ) هلق

 ىف ا يسف سفنلا ىلع فقولا اماف « فالخ هلك اذه ىفو ؟ رظاناا وه نوكيو ايش هفقو ىلع رظانلل لعحب وأ « انيعم ًاءزج

 «ىناتيلا اولتباو ىلاعت هلوق باب د ىف ىفأ سف ةعفنملا نم ءىش طر امأو « بتاكو فيك فقولا باب ه ىف هيف ثحبلا

 عفتني له باب ‹ فاقوالا باتك» ميعت یال « جرختسملا » ىف بابلا لبق عقوو . انه هركذأف رظااب قاعتي م امأو

  تمدقت دقو رمح فقو ةصق نم فرط وه ( حلا رع طرتشا دقو ) هلوق . هريغل كلذ رأ لو « هفقوب فقاولا

 ةيالو نأ ىضتتقي وهو « فنصملا هقفت نم وه . « خلا هريغو فقاولا ىلإ دقو » هلوقو ‹ طورشلا رخآ ىف ةلوصو»

 .. هعفد نا ليقو « زوال هنأ ةيكلاملا دنمف الاو « هدنع راتخلا ىلع هعرف هنأكو كلذكس يل و « امف عازنال فقاولا رظنلا

 . ٠ ةعيزذلل ادس كلذ نم كلام عنم امو : لاطب نبا لاق ءزاج فقاولا الإ اهتقرفن ىلوتي الو هتلغ عمجيل هريغل فقاولا

 ٠ تو«وأ ,هسفنل هيف فرصتيف فقاولا سلفي وأ « فقولا ىمتنيف دبعلا لوطي وأ « هسفن ىلع فقو هنأكر يصي الثل

 ْ فقاولا زوحب رظنلا نأ نم مزابال نکل « كلذ نم نماآلا لصح اذإ زاوجلا عشوال اذهو « هتثرو هما فرصتيف

 مث.« ناوجلا ىف رهاظ ربع ةصق نم فنصملا هب جتحا ىنلاو « حجارلا ىلع ذاج كلذ طرش نإ معن . هب عفتني نأ

 ییدح دروأ مث < هطرتشإ مل ناو هريغ عفتني اک هب عماتي نأ هلف هلل اثيش وأ ةندب لعج نه لك كل ذكو » هلوقب هاوق

 تنيي و ىفوتسم جملا ىف هيلع مالكلا تمدق دقو ءامبوكرب مب هرمأو ةئدبلا قاس ىذلا ةصق ىف ةريره ىنأو سنأ
 نم سفنلا ىلع فقولا زاجأ نم هب كسم دقو , ةجاحلاو ةرورضلاب ديق نهو علم نهو اقلطم كلذ زاجأ نم كانه

 نبا هضرتعا دقو ؛.ىلْؤأ طرشلاب هزاوخ طرش ريغب هكلم نع هجورخ دعب ءادهأ ام, عافتنالا هل ذاج اذإ هنأ ةرج
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 فالخلا لئاسم نم ىهو « هباطخ مرمع ىف لخاد ملك. لا نا : لوقي نم دنع الإ ةجرلا قباطيال ثردحلا نأب رينملا

 نبا لاقو . ةئيرقلاب مومعلا نم بطاخلا ريغ جرخب ىح فرعلا ميك ةيكلاملا دنع حجارلاو : لاق .لوصالا ىف

 , هتقدص ىف عوجر هنم ءىثب هعافتناف دكلم نع همطقو هلل هجرخأ هنآل هفقوب عفتني نأ فقاولل زوحيال : لاطب
 اذإ كلذ زاوج روبملا دنع ىذلاو . ىهنا هتثرو وأ وه رقتفا وأ فقولا ىف هطرش نإ كلذ هل زوحي اأو : لاق مث

 ول : ةلأسملا عورف نمو , ةدرفم ةمجرت ىف اياصولا باتتك رخاوأ ىف ىتأيس اك ةصاخلا نود ةماعلا ةببجلا ىلع هفقو

 هب صتخمال نا طرشب زوحب هنأ راتخلاو ؟ كلذ لوانتي له هتيرذ نم دحا وأ اريةف راص مث الثم ءارقفلا لع فقو

 كلذ دعب كلم هنأ یغدب الثل

 زئاج وهف مريغ ىلإ مفدي نأ لبق ًائيش فقر اذإ صا - ۳

 هريغ وأ "رع هيرو نإ ص ملو « لك أي نأ هيلو نم ىلع حانجال : لاقف فقرأ ”هنع هلا ضر رع نأل
 « مع ىنبو هيراقأ ىف اهمّسقف « لَدفأ : لاقف « نيب رفألا ىف املج نأ ىرأ » ةحلط ىنأل هيي ىنلا لاقو

 مال كلام نعو « روما لرق وهو حيحص ىأ ( راج وهف هريغ ىلا هعفدي نأ لبق اًئيش فقو اذإ باب ) هلق
 قتعلاب هيبش فقولا نأب ةحصلا ىواحطلا جتحاو « لوق ىف ىعفاشلاو نسحلا نب دمع لاق هبو « ضبقلاب الا فقولا

 متت الف ىدأل كيلمآ اهنأ ىف ةبملا قرافيو « ضبقلا نع درجلا لوقلاب ذفنيف ىلاعت هلل كيلمآ امهنأ ىف امهكارتشال
 « لك أي نأ هيلو نم ىلع حانجال د لاقو فةوأ رمع نآل : لاةف رمع ةصقب كلذ ىف ىراخبلا لدتساو « هضبقب الإ

 نم لك نأ وه رمع نع ركذام ةياغ نأب بقم: دقو « ضو هنم ةلالدلا هجو ىفو « هريغ وأ رع هيلو نإ صاع لو
 ىلوت نأ هل غوسي دحأ لك نأ كلذ نم مزاي الو « املبق ىلا ةمجرتلا ىف كلذ مدقت دقو ؛ لرانتلا هل حيبأ فقولا لو

 ةصق ىف سيلف هريغ نوكي نأ لمت و هبحاص نوكي نأ لمةحيف : لوتم نم هل دب ال نقولا لب « روكذملا فقرلا
 هدب نع هجارخإب للي ىنلا هسمأي ل ظرش مث فقو امل رم نا هدام نأ ربظي ىذلاو , نيلات>الا دحأ نيعبام ريع

 عفد رع نأ نم نيتلا نبا همعز ام امأو « هيلع فرقرملا هضرقي مل ناو قولا ةع ىلع الاد كلذا هر ت ناک

 اذك فقوأ » هلرق . ( هيبنت ) . ىلاعت هللا ءاش نا « بكي فيك فقولا باب » ىف هضوأس اک دودرف ةصفحل فقرلا
 نإ لاق « نحل فقرأ نأ معز نم موو « فلآ ريغب « ثقو » روهشأأ ح.يصفلاو < ةردا ةغل ىهو رثكالا تبث

 عزا م ايش لعف نمل الا فقوأ لاقيالو : لاق ‹ باوص اهطاقساو ٠ خسنلا ضعب ىف فلالا ىلع برض دق نيتلا

 ظفا اذدو ٠ ابيرق الوصوم مدقت ثيدحلا ( نيبرقالا ىاراءجت نأ ىرأ : هحلط یال قيم ىنلا ناقو ) هلوق . هنع
 ةحلط ىبأو رمع ةصق نم ضبقلا لبق فقولا ةمص ىلع ىراخبلا هب لدتسا ام : ىدرادلا لاق « ةحلط ىبأ نب قدسس]

 ابأ نآو « هتنبال فقولا عفد رع نأ ىور وه هنال « هبجو نع رهاظلا عفدو هسنج ريغب هليثكو هدض لعشر

 ىبأ نع جرخأ مب ىنلا نأ دارأ نإ یراخپلا نأب نینلا نبا باج آو « ناسحو بمک ن, ىبأ ىلإ هئآدص عفد ةحلط
 الإ متال اإ لوقي ناك ناو لوقلاب مزلت ةقدصلا نا : كلام لرقي اذهلو < ةقدص هلل ىه » هلوق درج« كلم ةحلط

 لاطب نبا امأو « همچو تصدق دقو « یہا حیح ىدوادلا داقتناو ضر عم ربع ةصقب هلالدتسا معن « ضبقلاب

 5 امف ةلالد الف ترمتسا انآ لمتحصو هدب نم تجرخ نوك: نأ لمتحي هنأب ةحلط .دأ ةمقب لالدتسالا ىف عزانف
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 ابلعجت نأ ىرأ » هل لاق املف ء اهفرصم قب ىنلا ىلا ضوفو هضرأ ةفدص قلطأ ةحلط ابأ نأب رينملا نا باجأو
 نأب حرصت ىتأيسو : تلق . ةقدصلا تضم نأ دعب هدي ىف اهرقأ هنأك راص مهيب اهتمسق هل ضوفف «نيبرقآلا ىف
 إب ىنلا ناف ءاليصفت امفرصم نييمت ةحلط وبأ رشاب دقو « باوجلا متي كلّذبو اهتسسق ىلوت ىذلا ره ةحلط ابأ
 نيبرقالا اهب مب نأ ةحلط ابأ كمي مل الف « نيبرقآلا ىلع رصنقاف لجأ هنكل فرصملا ةبج هل نيع ناك ناو
 مهنم راتخا نم اب, صن مهضعب ىلع رصتقا مراشننال

 وأ نيبرقالل اهيطميو « زئاج وهف مريخ وأ ءارقغا نيبي مو « ل ةفدص ىراد : لاق اذإ تسب - ٤
 هک بلا راجأف رش ةقّدص اهنإو ءاحربب "ىلإ ىلاومأ بح لاق نيح ةحلط ىنأل لكك ئبلا لاق . دا ذأ فريح
 7 حصا ”لاوألاو “ن س یح روحيال : مهضعب لاقو .٠ كلذ

 (دادأ ثيح وأ نيبرقالل اہطعب و 5 زئاج وهف مثريغ وأ ءارقفلل نيبي ملو هلل ةقدص ىراد لاق اذا باب ) هلق
 وه ( لا ةحلط ىبال مقرب ىنلا لاق ) هل . ءاش اف كلذ دعب نيعب مث اهفرضم ةهج نييعت لبق ةقدصلا منت ىأ
 مهضعب لاقو ) لوقو . فئصملا هقفت نم وه ( كلذ إب ىنلا ذاجأف ) هلوقو « اضيأ ةحلط ىبأ نب قحس] قايس نم
 هيلي ىنلا بابلا ىف هنايب ىتأيسو « نیمی ىتح ىأ ( نمل نيبي يتح زوحتال

 كلل ذ نك نيب لل نإو « زئاج وهف تأ نع ل ةقادص ىناتشسب وأ یضرآ لاق اذإ تيسسإب - ١6
 3 رک م هنأ ىلي ىريخأ لاق جرج "نا انربخأ ديزي نب دل انربخأ دمت اشرح س ۹

 : لاقف اع ئاغ وهو هم تيفو هنع هللا ی ضر ةدابغ ن دعس نأ » امهنع هللا ىضر سابع نا انأبنأ : لوقي 7 ءو. ١ 2 ا ت ¢ .٠ ب غ
 ىلاف : لاق . ممن : لاق ؟ ابنع هب تقادم نإ ىش امنيا ءاهنع ئاغ انأو تيفو“ ىمأ نإ هللا لوسراي
 « اهيلع ةفدص فارخلا ىلوئاح نأ كدبشأ

 [ ۲۷۷۰ ۷۲ : ىف = ہافرط راها ثيدحلا ]

 صخأ ةمجرتلا هذبف ( كلذ نمل نيب مل ناو « زئاج وهف ىأ نع هلل ةقدص ىناتسب وأ ىضرأ لاق اذإ باب ) هلق
 ‹« طقف هنع قدصتملا نيع اذإ امو هذهو <« هيلع قدصتملا الو هنع قدصتملا نيمي مل اذإ امف لوألا نآل اہابق ىتلا نم
 لاق « لوق ىف ىففاشااو دمعو فسوي وبأ هقفاوو « هفرصم نيعي مل ناو فقولا ةحص ىلا كلام بهذ : لاطب نبا لاق
 اذإ امسالو ةيراقأ هرب سانلا ىلوأو ؛ ةبرقلاو ىبلا هب دارأ ااف ةقدص وأ فقو لاق اذإ هنأ هبجو : راصقلا نب
 ىمفاشال رخآلا لوقلاو . ءارقفلا ف فرصيو حصي هناف هفرصم نيعي مد هلام ثلثب ىصوأ نك وهو « ءارقف اوناك

 اذك ( دم انئدح ) ِهِلوق . ةحلط ىبأ ةصق هليلدو « امزج لم .رع جرخ هلل هتفقو لاق ناو ‹ فالخلا لح ك

 مس نبا وه ( لمي قربخأ ) هلق ٠ « مالس نب دمح انئدح ه هيوبش ناو رذ ىبأ ةياود فو ؛ بوسنم ريغ رک آلا
 ىرابلا عف + © ج۸ - م ٠



A“اياصولا بناتك 0 ۳  

 « ميكح نب هنأ هبعز ىف قرطلا موو ؛ ةرصبلا نم هلصأ ىكم وهو « هنع جرج نبا نع هتياوز ىف قازرلا دبع هامس

 نإ ) هلق ٠ ىرصبو ىم نيبام دانسالا لاجرو « عضوملا اذه ىوس ىراخبلا ىف ةمركع نع لسم نب ىلعيل سيلو
 ىخأ ةدابع نب دعس نا » هجولا اذه نم باوبأ دعب ىنأيسو ‹ جرزخلا ديس ىجرزخلا ىراصنالا وه (ةدابع نب دعس

 .«دوعسم تنب ةرمع ىه ( اهنع بئاغ وهو همأ تيفوت ) هلوق . ديهش جزملا نم نطب ةدعاس ونب و « ةدعاس ىنب

 د ب ىنلاو سمخ ةئسس تتامو تعيابو تملسأ انآ دعس نبا ركذ « ةيجرزخ ةيراصنأ ورمع نب سيق نب دعس ليقو

 أذبف اذه ىلعو « اهربق ىلع ىلصف مب ىنلا ءاج اوعجر ايلف الاق , هعم ةدابع نب دعس اب او لدنجلا ةمود ةوزغ ف

 هنيي أس اک ةدابع نب دعس نم هعمس هنأ ربظي ىذلاو ؛ ةكمب هيوبأ عم ذئنیح ناک سابع نبا نال باعت لسم ثيدحلا

 امل كلذب ىمس ؛ رمثملا ناكملا ىأ ءاف هرخآو ةمجعملا نوكسو هلوأ رسكب ( فارخلا ) هوق . باوبأ ةثالث دعب
 « فرغلا ١ قازرلا دبع ةياور ىف عقوو « ىناطخلا لاق رامثمو فارخم ةرجش لوقت « ةرملا نم ىنحي ىأ هنم فرخ
 ناتسبلا طئامحلاو « روكذملا طئاحلا مسا وهو فلأ ريغب

 ع ومف وبا دوا هقيكر ضس كقؤاوأ el اذإ ےس - ۱۹

 نب نحرلا دبع ىنريخأ لاق باهش نبا نع لَكُم نع "ثيل انت دح ريكب نب یے اشو - ۷

 ىلإ ةقدص ىلام نِ ملخنأ نأ قوت نم نإ لا لوسراي تاق : هنع هلل يضر كلام نب بسكن لا دبع

 « ريم ىذلا ىمبَس كيسأ : تلق . كل ريع وهف كلام ضمب كيلع كيسمأ : لاق « لكي هلوسر ىلإو هللا

 عجبا CEWT < EWE < ELEVA أوعز CAAA ¢ F001 عمو > %** ¢ )£۹ ¢ )£۸ ‹ ۲۹٤۷ : ىف هفارطأ _ ¥ ۷ ثيدحأ]

0e < 114° < 00% ¢ EWA [ 

 زاوجل ةدوقعم ةجرتلا هذه ( زئاج وبف هباود وأ هقيقر ضعب وأ هلام ضعب فقو وأ قدصت اذإ باب ) هلق
 صخ نكل نسحلا نيم هيف فلاخلاو  عاشملا فقو زاوج اهنم ذخؤ,و « ةفينح وبأ هيف فلاخلاو «لوقنملا فقو
 , زوجي ال فقولا عيب و عيب ةمسقلا نأب ةيمفاشلا نم وهو ميجلا مب ىدوجلا هل جتحاو « هتمسق نك ا« عنملا
 ضعب وأ » هلوق نم وه لوقنلا فقوو عاشملا فقو هنم ذخؤي هنوكهجوو « روذ< الف زارفا ةمسقلا نأب بقعتو

 لك حصيف الثم هيسرف وأ هيدبع دحأ فقو وأ ةبادلا وأ دبعلا نم اءرج فقو اذا ام هيف لخدي هناف «هباود وأ هقيقد
 نم فرط اذه ( حلا ىتبوت نم نا هللا لوسراي تلق ) هلوق . نييعتلا ىف هيلا عجري و لوقنملا فقو زيي نم دنع كلذ

 . هحرش ءافيقسا عم یزاغملا باتكىف هلوطب ثيدحلاو أيس و ‹ كوبت ةوزغ نع هفلخت ةصق ىف كلام نإ بعكثيدح

 نم هلام ضعب كاسماو هلام ضعب جارخاب هرمأ ىف رهاظ هناف « كلام ضعب كيلع كسمأ » هلوق هنم ةمجرتلا دهاشو

 هب لدتساو . لمآ هتلاو عنملا ليلد ىلا عاشملا فقو عنم نم جاتحيف ءاعاشم وأ اموسقم نوكي نأ نيب ليصفت ريغ
 روذنلاو ناميإلا باتك ىف هنم ءىش یتأیو « ةاكرلا باتك ىف هيف ثحبلا مدقت دقو ؛ لاملا عە قدصتلا ةهارك ىلع

 ىلاعت هللا ءاش نإ



 TAY ۰ ۲۷۵۸ ثيدحلا
 ظ هيلإ ليكولا در مث وليكو ىلا قادصت نم اپ - ١١ ش 0 2 75 0

 ی ن رشا للبع نب قاحسإ نع همس یا ن نا دبع س زيزعلا دبع نوجا 1 ”ليعامإ لاقو - ۸

 “ةحلط وبأ ءاج 4 نون" ام اوقذنل“ ىتح ربلا اولان نل تل زن الد لاق هنع ا ىضر سن نع الإ هلأ ال ةحلط
 ظ (نوئحب اهب اوقفت ىتح ربل اولان لل دياتك ىف ىلاعتو كَرابك هللا لوقي ها ”لوسر اي : لاقف هب هللا لوسر ىلإ
 نم برششبو اهم لاؤتنتو اما دب م لا لوسر ناک ةقيدح تناكو لاق ۔ ماحریب "ىلإ ىلا ومآ حا نإ
 . هللا كارأ ثيح هللا لوسر 'ىأ اهْمَصَف « هرخذو هر وجر هل لور ىلإو لجو زع هلا ىلإ ىبف داع
 . نيبرفألا ىف هل جاف « كيلع اندرو كنم هانلبق ميار لام كلذ « ةحلط ابأ اي م لب را لوسر لاقف
 ةيواعم نم هنم ”ةتصح ناس عابو لاق . ”ناسحو لأ مهنم ناكو لاق . هجر ىوُذ ' لع ةحلط وبأ هب ادص
 : ىف ةةيدهلا كلن تناكو لاق ؟ مارد نم عراصب رع نم ًاعاص مبا الأ : لاقف ؟ ةحلط ىلأ ةقدص ميج : هل ليقف
 « ةيواعم هانب ىذلاةليدُح ىن! ريصق_مضوم

 هحرشو ملو لوصالا رک نم طقس ام دحو ةمجرتلا هذه ( هيلا ليكولا در مث هليكو ىلا قدصآ نم باب ) هلوق
 ضعبو ةمجرتلا تتياو « هلړکو ىلع د هتياود ف نكل « ةصاغ ىويمشكملا نع رذ ىبأ ةياور ىف تبث و « لاطب نب
 نأ هدام نأب بيجأو « ةحلط ىبأ ةصق نم ةمجرتلا هذه عازننا ىف ىراخبلا عزوأ دقو ‹ ىوملا ةياور ىف ثيدحلا
 اميش ناك « نيب رق الا ىف ابعد » كي ىنلا هل لاقو فرصملا نييعت لب ىنلا ىلا ضوفو قدصت هنأ قلطأ امل ةحلط ابأ
 نوشجاأملا ىنعي (ةلس ىبأ نب هللا ديعع نب زيزعلا دبع ىريخأ ليعامسا لاقو) هلوق . ةحصلا كلذ ىضتقمو ؛ هب مجرت امم

 هيو « رفمج نأ وه روكذملا ليعامسا نأ امیج فلخو دوعسم یال فارطالا ىف عقوو « رذ ىبأ لصأ ىف تبث اذک
 هلدوي ملو « رفمج نب ليعامسا لاق ٠ ىزيجلا ىنعي ورمع ىبأ ةخسن ىف هتيأر : لاقو « جرختسملا » ىف معن وبأ مزج
 رفعج نب ليعامسا نع ركوش نب نسحلا نع هجرخأ ىراخبلا نأ فارطالا ف قرطلا دازو « ىليعامسالا الو ميعن وبأ
 مزجو ؛ رفعج نزو ةمجعماب هوبأو « ةقث وهو « ىداخبلا خويش ىف دحأ هركذي مل ركوش نب نسحلا ناف كلذب درفناو
 ىراخبلا ىف طخع ىطايمدلا لصأ ىف عقو هنأ الإ« البلد كلذل ركحذي ملو سي وأ ىبأ نبا وه ليعامسا نأب ىزملا
 نب زيزعلا ديعو « هعبت نمو فاخ لاق ام لوقلاف الاو سيوأ ىبأ نبا هنأ نيعن اظ وف ناك ناف « ليعامسا انئدح د
 ةراشالا تمدقت دقو . لعأ هاو هنع ليعامسا یورپ نأ عنتم الف رفعج نب ليعامسا نارقأ نم ناكنإو ةباس ىبأ
 الإ هبلعأ ال ةحلط ىنأ نب هللا دبع نب قحس] نع ) هّلوق ٠ , هيراقأل ىصوأ وأ فقو اذإ باب » ىف اذه نم ءىش ىلا
 ىبأ نب زيرعلا دبع ثيدحلا اذه ىور : لاقف « ديما ١ ىف ربلا دبع نبا هركذو « ىراخبلا دنع عقو اذك(سأ نع
 يذلا نأ ربظي ىذلاو « امزاج هلوطب هركذف ؛ كلام نب سن نع ةحلط ىبأ نب هللا دبع نب قحس] نع نوشجأملا ةماس



oè ۳۸۸اياصولا باک  

 ( ةحلط وبأأ ءاج (نوبعت ام اوقفنت ىتح بلا اولانت نل) تلزن ال ) هلوق . ىداخباا وه« سنأ نع الإ هملعأ الد لاق

 ةليدح ىب رصق ىلا املت ىتلا رادلاو رفعج ىلأ راد تناكو » لاق « ريل ىلع أي هللا لوسرو د بلا دبع نا داز

 رادب هدارمو « ثيدحلا ركذف « ءاحريب امل لاقي ةحلط ىبال اطئاح ةليدح ىنب رصق ناكو لاق « ةحلط ىنال طئاوح

 ىب ىصق امأو « ىمابعلا رولا ةفيلخلا روصنملا رفعج وبأ وهو ؛هب تفرعو كلذ دمب هللا تراص قا رفعج ىبأ

الإو < ةرواجلا ببسب رصقلا مهلا بسنف ميجلاب هلاق نم موو « رغصم ةلمهملاب وهو ةليدح
 ةيواعم وه هاني ىذلاف 

 اوناكو راجنلا نب كلام نب ورمع نب ةيواعم ونب هو رامنالا نم نطب رغصم ةلمهملاب ةليدح ونب و ؛ نابض ىبأ نبا

 ورمع كلذ ركذ ةليدح ىنب رصقب فرعف رصقلا اذه اف ىب ناسح ةصح ةدراعم ىرتشا الف مبي تفرعف ةعقبلا كلتب

 مهني هب نوثدحتي اوناك ام انصح هل نوكيل روكذملا رصقلا ةيواعم ىنبو اولاق « ةئيدملا رابخأ » ىن هريغو ةبش نبأ

 ىلع عراش امهدحأ ناباب رصقلا كلذل ناكو : ىدملا ناسغ وبأ لاق < مع ةئيدملا لهأ مايق نم ىأ ةيمأ ىنبل عقي ام

 برغأو « ىهتلا بمكن ب أ نب ليفطلا ةي واعمل هءانب ىلو ىذلا ناكو « ةيقرشلا ةيوازلا ىف رخآلاو ةليدح یب طخ

 ةحلط ىنأ دادجأ دحأ راجنلا نإ كلام نب ورمع نب ةيواعم وه روكذملا رصقلا ىنب ىذلا ةيواعم نأ معزف قامركلا

م كاذب ملعأ مو . هيلع درب ةنيدملا رابخأ ىف فنص نمع هتركذ امو < هريغو
 هتصح ناسح عابو ) هلوق . مهريغ ن

امفقو ول ذإ « مهلع امغقي لو ةروكذملا ةقيدحلا موكلم ةحلط ايأ نأ ىلع لدي اذه ( ةيواعم نم هنم
 ناسحل غاسام 

 , فقولا ةقدصلا هيف فل اخل اف الإ فقولا لئاسم ىف ةحلط ىبأ ةصق نم ءىثب لدتسا نم ىلع ركعيف « اهعيدي نأ

 لاق دقو « اهعيب هل ذاج مهنم هتصح عیب ىلا جاتحا نم نأ مهملع اهفقو ال ملع ةحلط وبأ طرش لاقي نأ لمتحو

 قي رط نم «ىوزخلا نسحلا نب دمحم ةنيدملا رابخأ» ىف عقوو . لعأ هللاو هريغو ىلمك ءاءلعلا ضعب طرشلا اذه زاوحي

 نايفس ىبأ نب ةيواعم نم اضيق مرد فلا ةئام ناسح ةصح نم نأ مزح نب ركب ىلأ

 )4. موقزراف نيكراسملاو ىلاتيلاو ىترقلاولوأ ةمسقلا رَضَح اذإوإل "لجو دع لا رلوف ساپ - 4

 نع ريبج نب ديعس نع رشب ىلأ نع ةناوعوبأ انت ادح ناما وبأ لضفلا ن دغ اشو - هو

 امتكلو « تّدسلام لاو الو تحف بألا وذه نأ تور امان نإ » لاق امهنع كنا يفر مام نبا

 «فورعملاب ءلوقي ىذلا كلاذف ثرتال لاوو « قاز ىذلا كاذو تر لاو : نايلاو ا « ٌسانلا نواهتام

 « كّيطعأ نأ تل تامأ ال لوقي
 ] 405 : ىف هفرط ٠۷۵۹ ثيدحلا ]

ا ثيدح هيف ركذ ( ةبآلا ( ةمسقلا رضح اذإ و ) لجو زع هللا لوق باب ) هلوق
 اسا تا » لاق سابع نب

 هلوقب سابع نبا دارأ نم ركذو « ريسفتلا ىف » هيلع مالكلا ىئأيسو « ثيدحلا « تخسف ةيآلا هذه نأ نوعزب

 ةخوسنم وأ ةكحم اهنوك ىوعد ىف لاوقألا نم كلذ ريغو ؛ اهنع هللا ىضر ةشئاع مهنم نأو « نومعزب اسان نا و

 تيما نع روذنلا ءاضقو « هنع اوقدصتي نأ ءا قوت كل مك سسس اپ - 66

 الجر نا » اهنع هللا يضر ةا نع بأ نع رماشه نع كلام ىنثدح لاق "ليعامسإ اشو - ۰



 ۳۸۹ ا ۲۷۹۱ - ۲۷۹۰ ثيدحلا

 « مسن : لاق ؟ اهنع قدصتآفأ «تقادصت "تماك ول اهارأو ءامسف تةلتفا ىتأ نإ : لِي ىنلا لاق

 « الع قادصت

 نبا نع رشا دبع نب هلل دیبع نع باهش نا نع كلام انربخأ ٌفْسوب نب هللا دبع (شررِم - ۱

 اهملعو تنام ىنأ نإ لاقف متي هللا لوسر 'ىتفتسا ”هنع هللا یر ةدابع نب دعس "نا » امنع هللا ضر سابع

Eاهنع رضقا : لاق  » 

 [ 1۹۰۹ ٩۹۹۸ ٤ : ىف هقرط ۲۷۹۱ ثيدحلا]

 يغب مجلا نوكسو ءافلا حتف زوحيو « داو ةفيفخلا مج ابو ءافلا مضب ( ةءاجل فوت نمل بحس ام باب ) هلوق
 تالتفا ىأ نا : لاق الجر نأ » ةشئاع ثيدح هيف دروأ ( تسملا نع روذناا ءاضقو « هنع اوقدصتي نأ ) دم

 كثيدح ىف مهملا نأ ىلإ سر هن اکو «رذن اماعو تدان أ نإ لاق ةدايع نب دعس نأ د سابع نبا ثيديحو « ابسفن

 نا » هلوق نيب فانت الو ١ رخآ ظفلب ةدايع نب دعس ةصق ىف سابع نبا ثيدح مدقت دقو « ةدايع نب دهس وه ةشئاع

 لاتحال « اهنع هب تقدصت نا ءیش اهعفني لبف اهنع بئاغ اأو تيفوت ىأ نا , هلوق نيبو « رذن ابلعو تقام ىأ
 قيرط نم جرخأف ةروكذملا ةقدصلا ةهج رخآ هجو نم ىامسنلا نيبو « اهنع ةقدصلا نعو رذنلا نع لأس نوكي نأ
 ىأف : تلق . معن : لاق ؟ اهنع قدصتأفأ « تقام ىأ نإ هللا لوسر اي تلق » لاق ةدابع نب دعس نع بيسملا نب ديس
 دانساب هنع دلاخ نب دامح قيرط نم « كلام بئارغ » ىف ىنطقرادلا هجرخأو « ءا#ملا قس : لاق ؟ لضفأ ةقدصلا

 لاق ؟ تنام دقو اهنع تقدصت نإ ىأ عفتتتأ قا لوسر اي : لاق ادمس نا د ظفلب نکل بابلا اذه ىف ىتاثلا ثيدحلا
 مأ ةيمست تمدقت دقو , لعأ هللاو بابلا اذه ىف عقوام كلام نع ظوفحلاو ( ءاملا قسا لاق ؟ ىنرمأت اف لاق . معن
 اهسفن ) هلوقو  ةتغب ىأ ةتلف تذخأ ىأ ماللا رسكو ةنكاسلا ءافلا دعب ةانثملا مب ( تنلتفا ) هلوق ٠ ابيرق دعس
 تملكت ول اهارأو ) هلوق . حورلا انه سفنلاب دارملاو « ةأجفلا توم وهو اضيأ حتفلاب و« ربشألا لع مضلاب

 فب رەشي وهو « اهنظأو , ظفلب ماشه نع رخآ هجو نم انج لا ىف مدقت دقو « اهارأ » ةزمه مضب ( تقدصت

 نکل ؛ قدصتت ملف ملكدت مل اهنأ هرهاظو فيحصت « تملكت ول اہناو » ظفلب ىناسنلا دنع كلام نع مساقلا نبا ةياور

 عم ةدابع نب دعس جرخ » لاق هدج نع هيبأ نع ةدابع نب دعس نب ديغس نب لیبحرش ن, ورم نب ديعس نع أطوملا ىف
 تيفوتف « دعس لام لاملا ؟ىصوأ يف : تل قف , ىصوأ اه ليقف « ةنيددملاب ةافولا همأ ترضحو هيزاغم ضعب ىف مب ىنلا

 ولو » ةقدصلاب ىأ ملكنتت مل امنأ دارملا نأب بابلا ةياور ليوأت نكمأ ناف « ثيدحلا ركذف « دعس مدقي نأ لبق
 اذه ىور ىذلا ناف ٠ اهنم عقو ام فرع ام ادعس نأ ىلع لمحي وأ ؟ كلذ ىضمأ فيكف ىأ « تقدصتل تثملكت

 تايثالا ىوار دحتي مل نيزدقتلا ىلعف ءالسرم ليبحرش هدلو وأ ةدابع نب دعس نب ديعس وه أطوملا ىف مالكلا
 اهل لمف » زئانجلا ىف ةمدقتملا ةياورلا ىف ( اهنع قدصتأفأ ) هلق . لعأ هللاو كلذب امهنيب عملا نكميف ىننلا ىوادو

 (ةدابع نب دعس نا ) هلق . ءاهتحلصم ىلع هفرصأ وأ الع قدصتأ » مهضعبل و « معن : لاق ؟ اهنع تقدصت نإ رجأ
 ديبع نع ىرهزلا نع نيثك نب نامل لاتو ؛ ىرهزلا نع امهريغو لئثاو نب ركب  ثيللا هعباتو كلام هاور اذك



 اياصولا باتك-هه ظ ۴۹۰
 ال

 س

 هجرخأو « ىامنلا كلذ عی جرخأ « دعس دسم نم هل وج  ىفتسا هنا د ةدابع نب دعس نع سابع نبا نع ها

 _ سابع نبا نأ تمدق دقو نيبجولا ىلع ىرهزلا نع امهالك ةئيبع نب نايفس ةباور نمو ىعازوألا ةياور نم اضيأ

ةدابع نب دعس نع د هيف داز نم ةياور حجر نيمتف ظ ةصقلا كردي مل
 لمكحو ؛ هنع هذخأ دق سايع نبا نوكيو « 

 ةصق نع دارأ ااو < ةياورلا هب دصقي م « ةدابع نب دعس نعد لاق نم لوق نوكيو هريغ نع هذآ نوكي نأ

 مل » كلام نع ةبيتق ةياور ىف ( اء هضقا : لاقف ء رن اءاعو ) هلق . ناتياررلا دحتتف ةدابع نب دعس

 هذه تدافأف « كمأ نع قتعأ : لاق ؟ اهنع قععأ نأ امنع ”ىزجيفأ » ةروكذملا ريثك نب ناماس ةياور ینو « هضقت

 ترذن نركت نأ لمتعو « لعفت نأ لبق تناف ةبقر قمت نأ ترذز امنأ وهو روكذملا .ذنلا وهام نايب ةياورلا

 « نالا تارافك لعأ قتملاو « نيم ةرافكب قاطملا رذنلا ىف ىتفأ نم ةجح ثيدحلا ىف نوكيف نيعم ريغ اقلطم ارذن

 ىلإ دنتساو « مايص دعس ةدلاو ىلع ناك ىنلا رذنلا نأ مهضعب نع ربلا دبع نبا ىكحو . امنع قتعي نأ هرمأ كلذلف

 هدر مث« ثيدحلا «موص اهبياعو تتام ىأ نإ هللا لوسراي : لاق الجر نأ د موصلا ىف مدقتملا سابع نبا ثيدح

 « ىرخأ ةصق ابنا قحلاو : تلق . « تنام ىتخأ نا : تلاقف ةأرما تءاج »سابع نبا نع تاياورلا ضعب ىف ناب

 'هعفتب كلذ نأو تملا نع ةقدصلا زاوج : دئاوفلا نم بالا ثددح فو. مايصلا باتكى كلذ تحضوأ دقو

 الإ ناسنالل سيل نأو إل ىلاءت .هلوق مومما صصخ وهو « دولا نم ناكنإ اس الو هيلا ةقدصلا باوث لوصوب

 نم ةقدصلا ريغ ىف فاتخا دقو « ةيكلاملا دنع رووشللل انالخ دووجلا دنع هنع قتعلا ةةدصلاب قحتلي و ( ىعسام

 هنال زئاج ةيصولا كرت نأ هيفو . مايصلا ىف كلذ نم ءىش مدقت دقو ؟ موصلاو جحلاكتيملا ىلإ لصت له بلا لامعا

 هلع طقسو اوم رذعت دق اهلع راكدالا نأب بةعتو « رذنملا نبا هلاق ةيصولا كرت ىلع دعس مآ مذي مل لب

 . ذاوجلا ىلع لد كاذ ىلع رقأ اءلف « هممس نم اهريغ ظعتيل اركنم ناكول كلذ راكنا ةدئاف نأب بيجأو « فيلكدتلا

 ةايح ىف دابجلا هيفو « بلاغلا نظلاب لمعلا هيفو « نذلا رومأ ىف ر ىلا ةراشكا نم هيلع ةباحصلا ناكام هيفو

 نأو «نيدلاولا رب ىلا ةددابملاو ربلا لمع ىلا ةءرامملاو لمحتلا نع لا سلا هيفو « اه.ذأتسا هنأ ىلع لوم وهو مالا

 ريغ ىف ةدابشلا لمحت مك احلل نأو « هيف ةينلا قدص مانتغا دنع وهو اهئاذخإ نم اريخ نوكي دة ةقدصلا رابظا

 لصأ ىلع همالكو , خال رظن هضعب ینو « ىلاعت هللا هر ةرمج ىلأ نب دم وبأ كلذ ريكأ ىلع هبن ء محلا سلب

 بابلا اذه نم طسبأ هيلي ىذلا بابلا ف وهو ثدحلا

 ةقدصلاو فقترلا ىف داهشإلا صاب - ٠
 0 0 0 م« 0 2

 لمي ىريخأ لاق مربخأ رج نا "نأ تيوب ماه ان ربخأ Ee ن مهادبإ اشو - ۲

 ت ت 5 كم .نن »َ 0” 2 3 ع 5

 - ةدعاس یب اخأ  هنع هللا ضر ةدابغ نب دعس نأ سابع نا انابنأ » لوقي ںیاہع نا لوم ةمركع حمس هنأ

USا ۶ ےک وو 1 8 3  

 اهعقني لېف « امنع بئاغانأو تيفوت ی نإ « هلا لوسراي : لاقف إب ینا 'ىتأف « بئاغ وهو هما تيفو

 « اهيلع ةقدص ”فارحلا ”ىلعئاح نأ "كابعشأ ناف : لاق . معن : لاق ؟ اهنعوب ف دصت نإ "یش



 ۴۹۱ ۷۹۳ - ۷۹۲ ثيدحلا

 نأ'كدبشأ 0 هيف هلوقا iT روك نما سابع نبا كثيدح هيف دروأ ( ةقدصلاو نقولا ف دابشالا باب ) هلوق

 هلوق نال ء رظن دعس ةصقب كلاذل لالدتسالا ىف نکا ‹ ةقدصلاب فقولا فئصملا لاو « ةقدص فارغا ىطئاح

 هل وكي نقولا ىدارشالا بايملا لدتساو 0 مالعإلا هأئعم نركي نأ لمحو ر” هلا دابشالا ةدارإ لمح « كدبشأ»

 هل ضوءعال ىذلا نقولا ىف عرشي ناآللف ضرع هلو عيبلا ىف دارشإلاب مأ 8 ذاف لاق ( م مرات اذإ اودوش أو ىلاعت

 نيبف « هؤافخإ بدنيف ربلا لامعأ نم فقولا نأ نظي نمع موتلا عقد دارأ ىراغبلا اك رياملا نبا لاتو . ىلوأ

 ةئرولا نم 2 الو هيف عذاني نأ ددصب هنآل هراوظإ عرش هنأ

 [ ءاسنلا 1م-١1] لامن هللا رلوق باپ ١

 ابوح ناک ا مياومأ ىلإ ملا ومأ اولكأن الو إب ثيبلكا اولد الو مل ومأ ئااتيلا اواو )

 ( ءاسنلا نم كل َباط ام اوكف یاتیلا ىف اوطست ال "نأ متفخ نإو . اريك

 لأم هنأ تعد ريب لا نب ةورع ناك» لاق یره زا نع بيش ان ربخأ نايلا وبأ شرو - ۴

 “ىه : تلاق ( ءاسنلا نم كَ باطام او>اك_اق ىاتيلا ىف ارطسقت ال نأ من نإو J lye 21 يضر ةشلاع

 "نهحاکن نع اوبنف « امان 2 'ىندأب اجو زم نأ دريو «اج امو الاس یف بعرف ءابّيذو رجح ىف ةمين ةمينيلا

 سانلا ىتفتسا "مث : ةشئاع تلاق“ءاسنلا نم "نها ورم نم رحاكتب ف ولك ىف “ن اوطدقي' نأ الا

 )نف كيني ا لف ءاسنلا ىف كنوتفتسبو ) : [ ءاسنلا ۲۷ ] لجو رع لا لئئأف « ددعب مللي ولا لوسر

 ولاک اب اهيدَسب اهوقحليأ لو امحاكن ىف اوبغر لامو لام تاذ تناك اذإ ”ةمينيلا "نأ هذه ىف للا نيبف : تلاق

 اهموك رتي مذ لاق . ءاسنلا نم اهريغ اوسآلاو اهوك رك لاجباو رلالل ةلق ىف اهنع ت ةبوغرم تناكاذاف « قادصلا

 «اهّمح اهوطميو قادصلا ن نم قوألا احلاوطسقي نأ الإ امف اوبغَر اذإ اهوحكني نأ مل سيلف امنع نوبغري نيح

 ىلإ ملاومأ اولك أت الو « بيطلاب ثيبخلا اوادبنت الو « مهلاومأ ىاتيلا اوت آو : لجو زع هلرق باب ) هلوق

 منتفخ ناو )ىلاعت هلق ريسفت ىف ةشئاع ثيدح هيف ددوأ ( ءاسألا نم مل باطام !اوحكناف  هلوق ىلإ - ملاومأ

 مالكلا قتأيسو ( نبف كيتفي هللا لق ءاسنلا ف كنوتفتسيو ) ىلاعت هلوق ريسفت فو ( ىاتيلا ف اوطسقنال نأ
 اياصولا باتك ىلا ثيدحلا اذه وزع ىزملا لفغأ دقو « ريسفتلا ف فوتسم ثيدحلا اذه ىلع

 مهنم سنا "ناف حاكتلا اود اذإ ىتح لاا اواتباو ) : [ ءاسنلا 5 ] ىلاعت هللا لوق تسيسسإي - ٢

 ناك نمو « "فصيل ايدك ناكن مو ءاورّبكي نأ رادیو ًاذارسإ اھولک ات الو ملاوم أ مهلإ اوقاف ادشر

 امم ”ةبيصت لاجترلا . اهيِسَح هلل "نکو « مهيلع اودهشأت اوما ملا مق اذاف « فو رع اب 'لك ايلف اريقف

 تاکی ب ابی . (اضورفم 2 نمل ا لف ام نوبترفألاو نادلاولا كرت



 اياصولا باك هو ۳۹۲

 (مهلاومأ مهلا اومفداف ادشر مهتم مسن 7 ناف حاكنلا اوغلب اذ ىتح ىاتيلا اولتب او : ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 ىلإ : ( ادشد) هلوق دعب لاف رذ ىبأ ةياور ىف امأو ( اضورذم ابيصن ر) هلرق ىلا ةميركو ىليصالا ةياور ىف قاس

 لاق . رذ یال « ىنعي» طقسو , رک الل اذك (ايفاك ىنعي ابيسح) هلق . (اضورفم اريصن رثك وأ هنم لق مما هلرق

 ىأ ( ابيسح هللاب نکو ) ىدسلا نع ىربطلا ريت ىو « اردتقم ليةو ابساع ليقو املاع هريغ هرسف : نيتلا نبا

 اديهش
 هتلام راقب هنم لک أي امو رمتيلا لام ىف لَمْ نأ "ىصتولل امو صاب

 رمفان نع "يربح نب رخص ان دحر ماه ىنب ىلوم ديعس وأ انثدح ثدشألا نب نوراه او - 4

 "4 لاقي ناكو علك للا لوسر دمع ىلع هل لام قلصت رع "نا د امهنع لا ىضر رع نبا نع

 « هب قادصت أ نأ تدَرأف سيف ىدنع وهو الام ”تدّقَتسا ىنإ هلا لوسراب : رع لاقف الفن ناكو « غم

 « مع ب قكدصتف . هرم قفف نكلو « ثروت“ الو هوپ الو ”ءايبأال « هلصأب 'قكدصت : لي ینلا لاقف

 نم ىلع انج الو « 'ىب'رقلا ىذإو ليبسلا ناو تیار نيا سملاو بارلا ىفو هلا لبس ىف كلت ”هتقدصف

 « وب لومتم ريغ ةقيدص لكروب وأ « فورعملاب هنم لك أي نأ هيل و

 نمو lie 2 ىضر ةشئاع نع هيبأ نع مراشه نع ةماسأ وأ انّمدح ليعامسإ 7 ديب اشو — 6

 نم ”بيصي نأ تلا ىلاو ىف تأ : تلاق ( فورملاب 'لك ایل اریقک ناكن مو « ففف یخ ناك
 « فورعملاب لام رئدَقب اجاتح ناك اذإ هلام

 ءام» عطقسو , ريكحالل اذك ( هتلامع ردقب هنم لكأي امو بتيلا لام ف لمعي نأ ىصولل امو ) هلوق
 ةشئاع لوق وهو هتلامع ردق متبل لام نم ذخأي نأ ىصولل وحي ليقف : فالخلا لئاسم نم هذهو « رذ ىبال لوألا
 نب ةديبغ لاقف اوفلتخا مث . ةجاحلا دنع الإ هنم لك أي ال ليقو « مريغو نسحلاو ةمركعو بابلا ىثيدح ىناث ىف اك

 مل ةضف وأ ايهذ ناك نا ليقو ٠ ءاضقلا بحي ال ليقو « ىضق رسيأ مث لكأ اذإ : دهاجمو ريبج نب ديعسو وربع

 نبا نع لارقألا حصأ اذهو « ةجاحلا ردقب زاج كلذ ريغ ناك ناو « ضرقلا ليبس ىلع الإ ايش هنم ذخأب نأ زحب

 ءاضقلا بوجوب وه لاقو « هريسفت ىف ريرج نبا كلذ عيمج جرخأ « امهريغو ةيلاملا وبأو ىمشلا لاق هبو « سابع

 نبا كحو < حيحصلا ىلع درلا بحي الو هتقفنو هترجأ نم نبمآلا لقأ ذخآي ىعفاشلا بهذمو « هل رصتتاو اقلطم

 ناو « هيلع قافنالا ف فرسي الف اينغ ناك نإ ىأ « ميتيلا ةيآلا هذه ىف ىةلاو ريقفلاب دارملا نأ ةعيبر نع نيتلا

 دروأ مث . مدقتام روبشملاو الصأ ميلا لام نم لك آلا ىلع امف ةلالد الو « فورعملاب هلام نم همعطيلف !ريقف ناك
 هلصأ يملا نوكسب ىلادمملا وه (ثعشألا نب نوراه انئدح ) هلوق « رع ثيدح امهذحأ : نيثيدح بابلا ف فنصملا

 تاياورلا ضعب ىف عقوو ؛ عضوملا اذه يوس باتكلا اذه يف ىراخبلا هنع جرخ ملو . ىراخب نكس مث ةفوكلا نم



 4f ۲۷۹۹ ب ۲۷۹4 ثيدحلا

 نم فرعي لو ىريبزلا کلا ىح نب نوراه هنأ ىدع نا معزف « بوسنم ريغ « نوراه انثدح » قسنلا ةياورك

 صاخلا لغ ماعلا قالطإ نم ره ) هل لاع قدعا ) هلوت 9 ايرستم هبغو رذ نأ لع عقوام دمتعملاو ¢ ءىش هلاح

 نم مهمو « ةمجعم اهدعب ملا نوكسو ةثاثملا حتفب ( غم هل لاقي ) هلوق ٠ ةلغ اه ىلا ضرألا انه لاملاب دارملا نآل

 باب د ىف ركذأسو : تأق . رمعل تناك ةئدملا ءال ضرأ م ىر ڪا لييع وبأ لاق ۰ ىرذنا| هاكح ملا حتف

 اذك (كلت هتقدصف) هلوق . ىلامت هللا ءاش نإ كلذ ىن فالتالا نايب عم رمع ىلإ هريصم ةيفيك« بكي فيك ف قولا
 ىراخبلا هبش : بايملا لاق ( فورمملاب هنم لك أي نأ هيلو نم ىلع حانج الو ) هلوت ©٠. كلذ» هريغل و ىبمشكلا

 رينملا نبا همقعت و ؛ ىاتملل نااك مدغو ءارّمغلا ن4 pele فروقرلا الا نأ هيمثلا هجوو ؛ فقولا راني ىصولا

 هدلو نال كلذك سل ىصوملاو ؛ كلذ هل اس ایش هرظن لي نإ طرش ناف , هفقوام عفانا كلاملا ره فقاولا نأب

 نم لك أي نأ ىصولل لمج اذإ ىصوملا نأ هاض:ةمو . ها فا ولاك كاذ ىف نكي ملف هل هللا ةمسقب هدعب لالا نوكلمي

 لو ئضوأ اذإ يف فاعلا فاتخا lly > هع اذإ خئاس ره لب كإذكسيلو « كاذ حصيال مع ىصوملا لام

 ىصولا نأ دصقلا نأ ةوج نم وه ةقباطملا هجو : ىنامركلا لاقو ؟ ال مأ هلع ردقب ذخأي نأ هل له اعيش ىصولل نيمي

 ىلمتسملا ةياور فو < ميلا ىلاو ىف تلزثأ : ةعئاع تلات « ةيآلا ( ففعتسيلف اينغ ناك نمو ) ىلاعت هلوق ىف

 نا ءاسنلا ةروس ريسفت ىف حرش ةيقب ىن أبو ‹ كلذ ىف فالتخالا نايب تمدق دقو «حلا متيلا لام ىلاو ىف»

 ىلاعت هللا ءاش

 : [ءاسنلا ٠١ ] ىلاعت هللا لوق صاب - ۲۴

 ( اريمس تواصيسو « آران مهن وطب ىف نولك ايام إ الظ 'ىاتيلا لاومأ نولك أي نبدا نإ )

 ىبأ نع ندم دز نب رو نع لالب نب نايلس ىنثدح لاق رشا دبع نب زيزملا دبع اشو - ۹

 للا لوسراي : اولاق . تاقبوللا "ميلا اوبذتجا : لاق الكي بلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع ثينلا
 ۶ 0 0 0 ص 1 - 5 ١ و2

 لام ”لك أو « ابا لك أو ۽ ”قحلاب "الإ هللا مرح ىتلا سلا .لتقو « رخسلاو « هاب كرشلا : لاق ؟*نه امو

 « تالفافلا ِتانيؤلا تالا "دقو « ند“ موب وتلا منيل
 [ ٠۷۹4 «< 1۸٥١۷ : ىف هافرط ۲۷۹۹ ثيدحلا ]

 نواصيسو ادان ممن وطب ىف نواك أي امم الظ یماتیلا لاومأ نولك أي نيذلا نإ : یلاعت هللا لوق باب ) هلق

 باتك ىف فوّسسم هحرش ىقأ سو < ميلا لام لكأو » هيفو تاقبوملا عيسلا ىف ةريره ىبأ ثيدح هيف دروأ ( اريعس

 هتكردةساف لوهذ لصح مث انه ثيدحلا اذه حرشأ ىنثأ تاداهشلا ف تمدق تنكو « ىلاعت هللا ءاش نا دودحلا

 ىف اهددع ىفو ةريبكلا ظباض ىف فالتخالا تركذو « دودملا باتک یم فنصملا هيف هداعأ ىذلا عضوملا ف

 بدألا باتك لئاوأ

 ىرابلا حش « ۵ ج ه١ -- م



 اياصولا باتك- هه ۳۹€

 موطا اخت نإو « ري م حالصإ "لق , 'ىلاتيلا نع ككولأسي ) , [ ةرقإلا 7٠١ ] اإ - ۲٤

 : معمتأل . ( ريك رز هللا نإ ء كتتمأل هللا ءاش ولو «حلصلا نم دسفلل لعب لاو « يناوخاف

 تءَصَخ : "تدعو . مكولع قيّضو مج رخل
26 

 .. ”هتيصو دحأ ىلع رع نبا “درام : لاق عفان نع بويا نع ڏاج انثدح برح نب نايس انل لاقو = ۷ 8 8 5 0 - ربا ےس

 . هل ٌريخ وه ىذلا اورونَيف ةؤايلوأو هؤاحصن هيلإ عمت نأ مذيل ولام ىف ديلإ ءابشألا ”بحأ نب ريس ”نبا ناكو
 "اقم ىف كاطع لاقو . ( حاصلا ا رعب ناو أرق 'یانیلا يسمأ نم یش نع لس اذإ “سٴواط ناكو 0 9

 متّمح نم هرئدقب نادنإ لك ىلع لولا قني : ريبكلاو ريغصلا
 ىبال اذك ( ةيآلا رخآ ىلا « كناوخاف مموطلاخت ناو « ريخ مل حالصا لق ىاتيلا نع كنولثسي باب ) هلوق

 ىلع قيرط نم رذنملا نبا هجرخأ سابع نبا ريسفت وه ( قيضو كجرحال متنعأل ) هلق . ةيآلا ر فاسو لذ
 ناك نمو « ففعتسيلف اينغ ناک نمو : لاقف رسوو عسو هنکلو » کیلع قیض هلوق دعب دازو « هنع ةحلط یب آ نبا
 ‹ رذبي وأ فرسي مل ام هتعفنمو هلام ىلع همايق ردقب ميلا لام ىلو اذإ ريقفلا لك أي لوقي « فورعملاب لك أيلف اريقف
 تنعلا نم ضام لمف كتنعأ هلوقو « ها كجرحأل : « مكتنعأل » هلوق ىف لاق ريبج نب ديعس قيرط نم جرخأ مث
 ء انه عقو اذك ( تعضخ تنعو ) هلوق . تنعلا ىف كعقوأ ىأ ةيدمتلل ةزمحلاو ةانثم اهدعب نونلاو ةلمهملا حتغب
 سيلو « واولا ديدشتو نونلاو ةلموملا مضي ونعلا نم ضام لءف وه لب ( متنعأ ) هلوقب هل قلعتال هنأل برغتساو
 لعلف ء لصولا ىف تبهذ اهنكل واو هنم لعفلا مالو ثين ألل تنع فو ةيلصأ تنعلا ىف ءاتلا نال ءىش ىف تنعلا نم وه:
 دهاجم قيرط نم اضيأ رذنملا نبا هجرخأ تمضخب ( هوجولا تنع إل ريسفتو « ادارطتسا انه كلذ ركذ فنصملا
 لاق ةديبع ىبأ قيرط نمو « تلذ ىأ هوجولا تنعو هلوق » لاق سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم جرغأو
 عوضخلاو ةلذلا رسالا مذال نم نال همزالب هرسف تعض هرسف نم نأكف ريسالا وه ىناعلا نال « كترساتسا تلف «

 ىراخبلا ةداع ترجو < ىراخبلا خویش نم ناملسو ؛ لوصوم وه ( لا برح نب ناملس انل لاو ) ِهِلِق . ابلاغ
 دعبأو « ةركاذملا ىف الإ اهب ايال هنا لاق نم بصي ملو « اردان تامب اتملا فو ابلاغ تافوقوملا ىف ةغيصلا هذهب نايتإلا
 نيتلا نبأ لاق ‹ هيلا ىصوب نم ةيصو لبق ناک هنأ ىنعي (هتيصو دحأ ىلع رمع نبا درام) هلوق . ةزاجالل كلذ نإ لاق نم

 مالكلا عم بدالا بات ىف قأيسو . ها ثيدحلا « نيتاهك ميلا لفاكو انآ ١ ثيدحل كلذب رجالا ىغتبي ناك هنأك
 نيديس نبا ناکو ) هلوق ٠ اهقحي مايقلا نع فيضلا وأ ةمهلا ىث نأ اياصولا ىف لوخدلا ةهارك لحو « هيلع
 هريسفت ىف ةئيبع نب نايفس هلصو ( لا سواط ناكو ) هلوق . هنع الوصوم هيلع فقأ مل (حلا هيلا ءایشالا بحأ
 یاتبلا نع كنوئسيو : أرقي ميلا لام نع لئس اذإ ناك هنأ سواط نع رغصم ميج مث ةلمهع ريجح نب ماشه نع
 ىبأ نبا هلصو (حلا ءاطع لاقو ) هلق . « حلصملا نم دسفملا لمي هقاو كناوخاف موطل اخن ناو ريخ مل حالصا لق
 مامو ريبكلاو ريغصلا ميف ماتيأ لاومأ ىلي لجرلا نع لئ هنأ » هنع ناما ىبأ نب كلا دبع ةياور نم ةبيش
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 ال د لاق ةداتق یب رط نم ديمح نب ديع ىور دقو « هردق ىلع هلام نم مهنم ناسسن] لك ىلع قفثي : لاق ء مقي ل عيمج

 لزاف « ملغ دتشاف « هريغ الو مءطم ىف مہ وطلاعال | وناک ( نس>أ یھ ىتلاب الا مقبلا لاما اوبرقت الو ال تلت

 ماس نع هريسفت ىف ىروثلا ىودو € حاصملا نع دسفملا لمي هتلاوإ مكن اوخاف مهوطا اخت ناو إل ةصخرلا هللا

 ( الظ ىاتيلا لاومأ نولك أي نذلا نأ إل تال 14 ةروكذملا ةيآلا لوز بيس نا د ريج نب ديءس نع سطفألا

 «مملاومأب ملاومأ اوطاغ لاق ( ناو خاف هوطل اخت ناو « ريغ مف حالسإ لقإ) تلق « ملارمأ نع ملا ومأ اولزع
 ظفللاو ىئاسنلاو دواد وبأ ءجرخأ هيف سابع نبا يب بئاسلا ن ءاطع هلصو قو ؛ هلاسرإ عم ظوفحلا وه اذهو

 الو ]ةيالا هذه تلز اذ د لاق سابع نا نع سرج نب ديعس نع بئاسلا ن ءاطع ىيرط نم کا ه>وصو هل

 هماعطو مينيلا لام سائلا بندجا ( اذظ ىاتيلا لاومأ نولك أب نرذلا ناو - نسحأ ىه ىتلاب الإ مقبلا لام اوب رقت
 هجو نم ىناسنلا ءاورو « ةءألا €( ىاتيلا نع كاولث و ر تارت كاذ مقلب ىنلا ىلا اوكف <« مهيلع كلذ قشف

 ىدسلا قيرط نم دیح نب دبع یورو « مهطلخ مل لحأو هيف دازو اضيأ الوصوم بئاسلا نب ءاطع نع رخآ

 كتتعصق نم لك ايو هتمصق نم لك اتو كلبل نم برشب و هنبل نم برشت نأ ةطلاخلا د لاق سابع نا نع هثدح نع

 نوكي نأ ةطلاغلاب دارملا ديبع وبأ لاتو « هبنجتإ نمو مبديلا لام لك أ دمعتي نم ( حلصملا نم دسفملا لمي هللاو إل
 هطاخيف یرحتلاب هيفاك هنأ ىربيام ردق ميلا لام نم نأ ف ‹ هءاءط زارنإ هلع یتشیف هيلع لوملا لايع نيب ميليلا

 ثيح دبنلا ريظن وهو « مباع هللا حوف ؛ كلذ نم اوشخ ناصقنلاو ةدايزلا هيف حقت دق كلذ ناك املو « هلايع ةققنب

 لعأ هللاو . ةكرشلا ىف مدقت اك رافسالا ىف داوزآلا طلخ ىف ماع حسو

 ميل مجوز وأ ألا رظكو . ل اعالَص ناكاذإ رضا رفا ىف ميلا مادختسا صاب - ۵

 هنع هللا ىضر رسنأ نع زيزعلا ”دبع انت دح مع نبا ان دح رثكن ما ربإ نب بوقعي اشو - ۸

 ياكم ما لوسر ىلإ ىب قلطناف ىديب ةحلط وبأ نخاف داخ 4 سیل ةنيدلا عقلي هللا لوسر مرق » لاق

 “ل تمتص هىشل ىل لاق ام ء رّشحلاو رقسلا ىف هتم دغ لاق "كلم دخيل سرك الغ ذأ نإ هللا لوسراي : لاقف

 « ؟ اذكع اذه عتصن 'ل <ل هَدَتْصَأ مل ءىشل الو ؟ اذكط اذه تنص

 [ 1۹۱۱ < ۹۰۴۸ : ىف ءاقرط ۲۷۹۸ ثيدحلا ]

 ثيدح هيف دروأ ( ميتيلل ابجوز وأ مالا رظنو هل احالص ناكاذإ'رضحلاو رفسلا ىف مقبلا مادختسا باب ) هلوق

 قأيسو « ثيدحلا « ىب قلطناف ىديب ةحلط وبأ ذخأف « مداخ هل سيلو ةنيدملا مب هللا لوسر مدق » لاق نأ

 وه دانسالا ىف روكذملا زيزعلا دبعو . بدالا باتكى ف هتيقب امأو , داهجلا ىف هردص امأ : فوتسم هحرش ىلع مالكلا

 5 ةمجرتلا ىنكر دحال قب اطم ثيدحلاف سنا ةدلاو مياس مأ جوز ناك ةحلط وبأو . نو رصب هلك دانسالاو « بيهص نبأ

 راشأ وأ « ملس مآ اضر دعب الا كلذ لمي ملةحلط ىبأ نوك نم ديفتسا هنآكف ملا رظن وهو هلبق ىذلا نكرلا امأو
 هرضحاف ةحلط وبأ امأو « ةنيدملا مدقام لوأ ب ىنلا ىلا هت رضح ا ىتلا ىف لس مآ نأ » هقرط ضعب ىف دروام ىلإ

 .. دابجلا باك نم « ةمدخلل ىصب !نغ نم باب د ىف اعم كذ فأي اک ربيخ ةوزغ ىلا جورا دارأ امل هيلا



 اياصولا باتت - هه ۴۹۹

 فرصتلا اهريغو مالل ةيكلاملا نعف : هب مجرتام كح ىف فلتخا دقو « سنآ نع ورع ىبأ نب ورع قيرط نمو

 ميتيلا نأ ىلإ ىضفي هناف كلذ زاوج مهضعب لکدتساو « ءايصوأ اونوكي مل ناو ماتيألا نم متل افك ىف نم حلاصم ىف
 ديبقتلا ىضتقي ربخلا اذه نم روكذملا حلا عارتنا نأ هباوجو « بولظملا دض وهو بيدأتلا نع ةمدخلاب لغتشي

 هناف ةيوبنلا ةمدخلا ف سنال عقو اك هبيدأتب عفتني هبدؤي نم دنع نوكحي نأ وهو هب لدتسملا رجلا ىف درو ام

 هوبأ هبدأ نم هريغ قافام بادآلا نم ابيلع ةبظاوملاب دافتسا

 ةقدصلا كلذكو « زااج وهف دودملا نيب لو اضرأ فقو اذإ اپ - 5

 نب أ مه هنأ ةحلط ىبأ نب هلا دبع نب قاحسإ نع كلام نع ةملست نب للا دبع | - ۹

 ءاحريب هيلإ ملام ةبحأ ناكو « لغ نم الام قنيدملاب راصنألا زك ةحلط وأ ناك : لوقي نع هللا ىضر كلام

 اولان نل ١ تار : ف : ”سنأ لاق « رسّمط اهنف مام نم برشيو |ماخدي وشم ىبلا ناكو « دجسلا ةلبقتسم

 امم اوقفت تح ربلا اولان ل ) لوقي ا "نإ هللا لوسراب : لاقف ةا را6 4 نوبت امم اوقفت یتح ربل

 كارأ ثيح امم « هلا دنع اهرخذو اهرب وجرأ ل ةدع اقاو مداعرم لإ اونا عا دورا قرب

 ىف السجن نأ ىَرأ ىنإو « تلقام تعد دقو  ةداسم نا كش « ميلر وأ - بار "لام كلذ ءب : لاقف هلا
 6 هع ىو وبراقأ ىف ةحلط وبأ اهمسقف ٠ هللا لوسراي كلذ ”لَمفأ : ةحلط وأ لاق . نيبرفألا

 » ميار » كلام نع ىبحي "نب ىحبو فسوب "نب هلا دبعو ليعامسا لاقو

 ىنثدح لاق ”قاحسأ ,هايركز اح 3داغ نب حوران بخأ مرا ع "نب دم نزح - ۰

 رر وو
 تيف وت همأ نإ كي لوسرا لاق الغر "ناو امبنع* ا ر سابع نبا نع ةم رك نع راني د نب و رع

 «اهنع هب ”تقّدصت دق ىنأ كلدوشأ انأف  افارخ یل هناف : لاق . من : لاق ؟ امم تف “دص نإ امني أ

 ىلع لوح وهو زاوجلا قلطأ اذك ( ةقدصلا كلذكو « زئاج وهف دودحلا نيبي مو اضرأ فقو اذإ باب ) هلق
 .اتافتا ديدحتلا نم دب الف الإو « هريغب سبتاي نأ نمؤي ثيحب ازيمتم ارومشم هب قدصتملا وأ فوقوملا ناكاذا ام
 ددحي ملو اهفزصم ركذو اذك ىلع فقو ىالمأ عيمج نأ ىلع اودبشا : لاق نم نأ هواتف ىف ىلازغلا ركذ نكل
 حمي فقولا نأ ىراخبلا دارم نوكي نأ لمت . دودهلاب دوهشلا لهج رضب الو « افقو امعيمج تراص اہنم ایش
 داهشإلا لجال ديدحتلا ربتعي امهاو ؛ هسفن ىف نيعم ءىثل هتداراو فقاولا داقتعا ىلا ةبسنلاب امف ديدهتال ىلا ةخيصلاب
 لك رکا ىأ «ىراصنأ رثكأ ١ ىنبمشكلا ةياور ىف ( راصنآلا نک أ ) هلوق . لعآ هاو ريغلا قح نيبيل هيلع
 ةياور ىف مدقت ( لخن نم الام ) هلوق . خاس ليضفتلا ةدارا دنع ةركنلا درفملا ىلا ةفاضالاو « راصنالا نم دحاو

 دبع ةياور ف داز ( ابلعدي لِي ىنلا ناكو ) ) هلوق ٠ ابيرق ةحلط ىلأ ىت :ادحح ةيمسن قحسأ ؛ نع نوشجاملا زيزعلا دبع
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 ةدحوملا حتفب ءءاحصرب » لسم دنع هنمو « ةاكزلا ىف امطبض نم ءىش مدقت ( ءاحديب ) هلق . « اهيف لظتسيو » زيزعلا
 ءالصف نزو ىه : لاقو قئافلا بحاص اذه حجرو « ةلمهم ءاح مث ةنك اسلا. ةيناتحتلا ىلع اهم دقتو ءارلا رسكو

 نم موو « هلثم قابلاو ةدحوملا عابشاب وهو ءاعراب دواد ىلأ دئعو « ةفشكللا ةرهاظلا ضرالا ىهو حاربلا نم

 ماب تيمس نوكنت نأ اظوفحم ناک نا لمتحيو « ةسدقلا ضرألا نم ءاحيرأ ناف « ةزمملا حتفو ةدحوملا رسكب هطبض
 .اح ىف رصقلاو ءارلا بارعإ ةبراغملا ةياور : ضايع لاق ٠ ملا لهأ تكردأ : ىجابلا لاقو ؛ ىروصلا اذه أطخو

 ىنا هنأ ةاكرلا ىف تمدق دقو « هلوأ ىأ ءابلا كلذكو : ىروصلا داز « لاح لكى ءارلا نوحتفي دذ وبأ مهنمو

 نيتك نم ةبكرم نأ مزج هنأ ىورملا رذ ىلأ نع دملا ىلع وبأ لقنو « هجوأ ةرشع ىلا اہ قطنلا ىف فالخلا

 بلا هيلا تفيضأ ناكم وأ ةأرما وأ لجد مسا ىه له ءاح ىف فاتخاو « ةدحاو ةبلك تراص مث ةيلك ءاحو ةباك ريب
 ةروكذا ا ةظفللا ىلا رثبلا تفيضاف ةظفللا هذبب رجزتو كانه ىعرت تناك لبالا نأكو لبالل رجز ةلكىه وأ ٠ هلوق

 نيونتلا زوحجيو نوكسلاو عفرلاو رسكلاب فيفختلاو ليقثالا عم نونت دقو « ةمجعملا نوكسو ةدحوملا حتفب (خ)

 هدلاول خب خب : رعاشلا لاق اك اعيمج نانكسي دقو < ةيناثلا نكست و ىلوألا نونت نأ رابتخالاف تررك ولو « تاغل

 وه له ىأ ىنعقلا ىأ ( ةلسم نبا كش جار وأ حاد) هلو . هب باجيالاو مالا ميخفت اهانعمو . دولوبللو

 ةحلط یا لوق هنأ ىلع ماللا مضب ( لعفأ ) هلق . ةدحوملاب وأ ةيناتحتلاب ٠ نييعت هيف ( ةحلط وبأ اهمستف ) هلق
 ةنيص لمفا نوكي نأ لمتحاو لوألا لمتحا هناف « اهمسقف لعفأ » امف عقو ثيح هريغ ةياور ىف نيلامتحالا دحأ

 ها ود ىضاقلا ليعامسا نأ ربلا دبع نبا ركذو . ةياورلا هذهب ىناثلا لاتحالا اذه ىنتناو « تكي ىنلا اهمسق لعافو ىمأ
 ىأ « هبراقأ ىف » هلوقو لاق « « همع ىنبو هبراقأ ىف ل هلا لوسر اههسقف » هتياور ىف لاقف كلام نع ىنعقلا نع

 ةحلط يأ نإ قحس] نع مامه ةياور ىف اذكو , مدقت اک سفأ نع تباث ةياور ىف عقوو : تلق « ةحلط ىنأ براقأ
 » وبأ هجرخأ قحسإ ظفل « بعك نب ”ىبأو تباث نب ناسح نيب قئادح ارامل « كتبارق ىف امض : تلي لاقف
 ناك ناو ب هللا لوسر ىلا مسقلا ةفاضإ : ربلا دبع نبا لاق « هوحن تباث ثيدحو « هنع هدنسم ىف ىسلايطلا دواد

 لاق نم ةياور باوصلاو « كلذ اولوقي مل ةاورلا شك أ نكل هب ألا هنأ ىنعم ىلع برملا ناسل ىف اعئاش اغئاس

 » ةياود ىف اذكو ءىبأو ناسحل اهلمجل » ةمدقتملا تباث ةياور ىف ( همع ىنب و هبراقأ ىف ) هلق . « ةحلط وبآ اهمسقف
 نم ىطعي نم لقأ : لاق نم هب كسم” دقو « ةمام نع هيبأ نع ىراصنالا ةياور ىف اذكو ؛ ىرت اک ق>س] نع مامه

 وبأ اهلج » ةمدةتملا قحسإ نع نوشجاملا ةياور ىف عقو هن رظن هيفو « نانثا نيرصحنم اون وكي مل اذإ براقالا

 ركب ىبأ لسم ىف تيأر مث ؛ امبعم امهريغ ىطعأ هنأ لع لدف « بعك نب ىبأو ناسح مم ناكو همحر ىذ ىف ةحلط

 نب طيبنو سوأ نب دادش .هيخأ نا وأدت هيخأو تب اث نب ناسحو بيك نب ىبأ هب راق ىلع هدرف » مدقنملا مزح نبا

 سيوأ ىبأ نبا ىأ ( ليعامسا لاقو ) هلوق . « مرد فلأ ةئاع, ةيواعم نم هتصح ناسح عابف ؛ هومواقتف رباج
 ) ثيدح لصو دقو < ةيناتحتلاب ىأ ) ځار دانسالا اذم ىأ ( كلام نع یم نب ىحنيو فسود نب هللا ديعو

 هيجوت مدقت دقو « ةلاكولا ىف ىح نب ىح ثيدحو ةاكزلا ىف فسوي نب هللا كيف كردين ريسفتلا ىف ليعامسأ

 برقال فرصي, فقولا ىف رخآلا عطقنم نأ مدقت امريغ دئاوفلا نم ةحلط ىبأ ةصق فو . ةاكرلا باك ىف نيتياورلا
 ةم ىلع ةيكلاملا ضعب هب لدتساو . هيلع فوقوملا لوبق ىلا هداقمأ | ىف جاتيال فقولا نأو « فقاولا ىلا سانلا



 اياصولا باتك- هم 1 مذله ٠

 ىرأ ثيح هلام ثلث قرفي نأ ىصوأ نم نأ ىف روبمجال هب لدتساو « ديرب نل قدصتملا اهتيعي م ةقلطملا ةقدصلا

يخلا ليس ىف ىصولا هقرفي و هتيصو تح ىصولا هللا
 فلاخو < تسلل اثراو هنم ىطعي الو اًئيش هنم لک أب الو ر

 نم شک أب توما ضرم ريغ ىف ىحلا نم قدصتلا زاوج هيفو . ىناثلا نود لوألا ىف ةيفنحلا افافو روث وبأ كلذ ىف

ثلا » صاقو ىبأ نب دعسل لاتو هب قدصتام ردق نع ةحلط ابأ لصفتسي مل علي هنال هلام كلث
 ميدقت هيفو « ريثك ثل

 دقو كلذ ىف هيلع صقن الو ملاعلا لضافلا لجرلا ىلا لالا بح ةفاضا زاوج هيفو « مريغ ىلغ براقالا نم برقالا

و ءافافتا لالا انه ريخلاو (ديدشل ريخلا بحل هنا ١ ناسنالا نع ىلاعت ريخأ
 لوخدو نيتاسبلاو طئاوحلا ذاختا هيف

 بترتي ابحتسم كلذ نوكي دقو « اهيف هزنتلاو ةحارلاو اهرم نم لكألاو اباظب لالظتسالاو ابف لعلاو لضفلا لهأ

 راد نم برشلا ةحاباو « راقملا بسك هيفو « ةعاطلل اهطيشنتو ةدابعلا بعت نم سفنلا مامجإ هب دصق اذإ رجالا هيلع

 كسملا هيفو « ضعب ىلع هضعب ليضفتو ءاملا باذعتسا ةحابإ هيفو ‹ هسفن بيط لع اذا ارضاح نكي ل ولو قيدصلا

 مق « دارفأ يمحي كلذ لوانت ( نوبحت ام اوةفنت ىتح بلا اولانت نل إل ىلاعت هلوق نم مف ةحلط ابأ نال مومعلاب

 ا هب لدتساو . كلذ ىلع غلب ىنلا هرقأو « هبحي ام قافنإ ىلا ردب لب هنيعب ءىش نع نايبلا هيلع درب ىتح فقر

 تناك ناو « ابضبقي ةيلاطملا قحتسا نيعم تناك ناف « ضبقلا لبق نم لوقلاب حصت ةقدصلا نأ نم كلام هيلا بهذ

 ناف قدصتملا دارم ىبظي مل اذإ ام اذه لكو « ةقدصلا ليبس ىف هفرض مامالل ناكو لئاقلا كلم نع تجرخ ةماع ةبجل

 ريغب هل لصح اذإ عوطنلا ةقدص نم ىنغلا ذأ زاوج هيفو « هتقدص مق قدصتملا لوت زاوج هيفو . عبتا ربظ

 نوكمت' نأ لايتحال هيف ةجح الو « هلطبأو كلذ عنم نمل افالخ فقولاو سبحلا ةيعورشم ىلع هب لدتساو « ةلأسم

  ردق ىلع عوطتلا ىف ةقدصلا ةدايز هيفو « مدقت اك قاحسإ نع نوششجاملا قايس رهاظ وهو اكيلم' ةحلط ىبأ ةقدص

 وه قرتف بوبحلا نم قافنإلا ىلع ثحلا تنمضت ةيآلا نال ةحاط ىبأل ةليضف هيفو ٠ هب اهديق نمل افالخ ةاكرلا باصن

هأ اهب صخب نأ هرمأ مث  هلمف هبر نع رکشو هبأد يب بوصف بوبحلا بحأ قافنإ ىلا
 كلذب هاضر نع ىنكو « هل

لبق هيف ثحبلا مدقتو ءافقو اذه تلعج فقاولا لوقب متي فقولا نأ هيفو . « خب  هلوقب
 ىلع ةقدص' نأو «باوبأ 

ىبأ ةصق ىف اک هارب اف اهعضوو هنم اهلوبق مامالل لب نيعم لوبق ىلا جاتحتال ةماعلا ةبجلا
 ف ريتال هنأ هيفو . ةحلط 

 هنأو ءسداسلا بألا ىف ةحلط ىنأ عم عمتجب امن ايبأ نال « هريغ الو عبارال نيعم بأ فقاولاو همه نم ةبارقلا

 دقف كلذ عمو « طيبنو “يآ نم ةحلط ىنأ ىلا برق هاعأو اناسح نال « دعبألا بيرقلا ىلع بيرقلا مدقت بحال

ذلا مارح ىنب نأل باعيتسالا بیال هنأ هيفو « رباج نب طيبن و ايبأ امبعم كرشأ
 ناسحو ةحلط وب أ هيف عمتجا ى

نبا ثيدح ىف هلق . ايبأو ةحلط ابأ عمعي ىنلا كلام نب ورمع نع الضف اريثكة ثيدملاب اوناك
 ( الجد نأ ) سابع 

 ا رق مدقت م ةدابع نب دعس وه

 زئاج وبف اعاشم اضرأ ”ةعاج فقر اذإ باپ - ۷

 ١ صو 5 ا 0 0 0 5 ۰

 هني غلا رسا د لاق هنع هللا ىضر سنأ نع حايتلا ىلأ نع ثراولا دبع انث دح د دم اشو -

 « هلا ىلا الإ هتم بلطتال هللا رال : اولاق ءاذه وئام ىنونياث راجنلا يباي : لاقق دجسملا ءان



 ۳4۹ ۷۷۴ - ۲۷۷۱ ثيدحلا

 ناف عاشملا دحاولا فقو اذإ امع زرتحا : رينملا نبا لاق ( زئاج وبف اعاشم اضرأ ةعاج فقو اذإ باب ) هلق
 ركن نم ىلع درلا دارأ ىراخبلا نأ رهظي ىذلا نال « رظن اذه فو « كيرشلا ىلع ررضلا لخدي الل هزيجيال اكلام
 حاولا فقو وهو ءزئاج وهف هلام ضعب فقو وأ قدصت اذإ » مجرت هنأ باوبأ لبق مدقت دقو « اقلطم عاشملا فقو
 اذهب مدقت دقو « دجسملا ءانب ةصق ىف سنأ ثيدح بابلا ف فذصملا دروأو . كانه هيف ثحبلا مدقت دقو « عاشملا

 بلطنال» موق نه هيلع رصتقا ام انه هنم ضرفلاو « ةالصلا باتك لثاوأ نم دجاسملا باوبأ ىف الوطم دائسالا .
 امل ليلد هيفف « كلذ هب ىنلا لبقف « لجو رع هلل ضرالاب اوقدصت مهنأ هرهاظ ناف « لجو زء هللا ىلا الإ هنمث
 تناك كلذ تبث ناف رين اند ةرشع هردقو مهنم اهكلال ضرالا نمت عفد ركب ايأ نأ ىدقاولا هركذام امأ و « هل مجرت
 مهلع ركنال زوحيال عاشملا فقو ناك ولف < كلذ ملوق ركني ملو كلذ ىلع إب نلا يرق ةبج نم ةمجرتل ةجحلا
 ىنابلا حرضي مل ولو دجسملا ةروصب عقو اذإ ءانبلل تبدي دجسملا مح نأ ىلع ةصقلا هذه لدتساو « حملا مل نيبو
 ةلأسملاو تبث هيف ةالصلاب ةعاجلل نذأ نإ ةيقنحلا نعو ؛ دجسملا كح هل تبث هيف نذأ نإ ةيكل اما ضعب نعو ٠ كلذب
 ضعب مزجو . اهعم ىونو ةلمتحم ةغيص ركذ وأ ةيفقولاب ىنابلا حرص نإ الإ روما دنع تبني الو ‹ ةدومشم
 الو كلذ تابثإل لديام بابلا ثيدح ىف سيل هنأ قحلاو ٠ ةصاخ تاوملا ىف نكل ةيفنحم لا نع لقنام لثم, ةيعفاشلا
 ءانثتسالاف « هللا ىلا فورص» وه نكل دحأ نم هنمث بلطنال ىأ ( هللا ىلا الا هنمت بلطنال ) هل . لعأ هللاو هيفن
 لصتم وہ , هللا ىلا ةورصهالإ هنم بلطنال ربدقتلا 4 عطقنم ريدقتلا اذه ىلع

 ؟ بتكي فيك فاول اپ - ۸
 اهنع ها ۍضر رع نبأ نع عفان نع نوع نب اّئالح ميز نب ديزي انئادح دسم ارو =~ 5

 فيكف « هنم سن أ طق لام 'بيصأ م ارا ”تبصأ : لاقف لال ې ىلأف « اضرأ ري رع باصأ » لاق
 الو بهو الو اهلصأ عامنا نأ رع قادصتق . اه او اهلصأ تسيح تاش نإ : لاق ؟ هب ینا

 “رک أب نأ اهيل و نم ىلع منال« ليبسلا نباو فيضلاو را ليبس فو ربافترااو 'ىبرّماو ءارقفلا ىف ثروي
 ( « هيف لو مقم ريغ ادص طب وأ ٍفورمملاب اهنم

 فيضلاو ريقفلاو ىف ففولا بسا - ۹

 الام دجو هنع لا يفر رع نأ» رع نبا نع مفا نع نوع نا ان دح ر مصاع وبأ اشو -س ۴۳

 «فييضلا و ىبرقلا ىذو نيكاسللاو ءا رتا فاه قكصنف اهب تفدصنا تلوث نإ : لاف ”مريخأن ےب ىبلا ىنأف ريع
 طورشلا رخآ ىف هل مجرت دقو « سع فقو ةصق ىف رمع نبأ ثيدح هيف را ذ ( بتكي فيكفقولا باب ) هلوق

 باوبأب لبق نمو « فقولا ميق ةقفن » نيباب دعبو « ريقفلاو ىنغلا ىلع فةولا » اذه دعب هل مجرتو « فقولا ىفد
 فا رطأب هنم لدتساو ابضعب ىف لوط الوصوم امف هدروأ ىتلا عضاوملا عیج اذه « مينيلا لام ىف لمعي نأ يصوللام »



 عدو
 اياصولا باتك- همه

 ىلا هعفدي نأ لبق اثيش فقو اذإ باب د فو « هفقوب فقاولا عفتتي له باب , فو ةعرارملا ىف هلم عضاوم ىف قيلت

 نع ددسم نع دواد وبأ هجر دقو « هيلع رصتقا اذک ( عيرز نب ديزي انئدح ددسم انثدح ) هلق .« هريغ

 نوع نبا نأ بلا دبع نا معز دقو , نوع نب هللا دبع نع مهئالث ناطقلا يع لضفملا نإ رشبو عيرز نب ديزي

 « باوبأ لبق مدقت اک عفان نع ةيريوج نب رخص ةياور نم ىراخبلا هجرخأ دقف لاق اک سیلو عفان نع هب درفت

 ديعس نب يح ةياور نم ىواحطلا هلجرخأو « بو.أ ةياور نم الوطم ىنطفرادلاو دمحأو ارصتخم هجرخأو

 رمح نب هللا دبع ةياود نم ىنطقرادلاو دحأو « رغصملا ركألا رع نب هللا ديبع ةياور نم ىاسنلاو « ىراصنالا

 ىف ( عفان نع ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ الصفم دئاوفلا نم مهتياود ىفام ركذأسو « عفان نع ميلك ربكمملا رغصالا

 دنع رابخالا ىع ءابنإلاو « عفان ىت أبنأ د نوع نا نع طورشلا رخآ ىف ةيضاملا نوع نبا نع ىراصنالا ةياور

 دحأ روكذملا یرامنالاو « عفان ىريخأ و نوع نبا نع رخآ هجو نم ىواحطلا دنع عقو دقو « امزج نيمدقتملا

 عضاوم ىف هنع جرخأو « ةاكرلا ةبصنأ ىف ركب ىبآ ثيدح اهنم ةطساو ريب ثيداحأ ةدع هنع جرخأ ىراخبلا خويش

 اذه ىلع مالكلا ف فنصو « فاقوالا ىف نييفوكلل بهذم دقو ةرصبلا ىضاق روكذملا ىراصنالا ناكو « ةطساوب

ک ( رمع باصأ لاق امہنع هللا یضر رع نبا نع ) هلق ٠ ًادرفم اءزج ثدحلا
 نع مث « عفان نع ةاوزلا رثكأل اذ

 ىبأ ةياور نم ىناسنلاو ىروثلا نايفس ةياور نم ىئاسنلاو لم هجرخأ نکل « ربع نبا دنسم ىف هواعج نوع نبا

 « نوع نب هللا دبع نع امهالك ىرازفلا قحسإ ىبأ ةياور نم ىاسنلاو « نوع نب هللا دبع نع امهالك ىرازفلا قحسإ

ع دنسم نم هلمج رمع نع رمع نبا نع عفان نع امهالك ريع نب هللا ديبع نع ماس نب ديعس ةياور نم ىناسنلاو
 ۽ رم

 بويأ ةياور نم دمحال اذكو < غم اا نأ ةلرب وج نب رخص ةياور ىف مدقت (اضرأ رای ) هلو . لوالا دوبشملاو

 اذڪو « ةروكذملا ملاس نب ديعس ةياور ىف ءوحنو « غمب اهل لاقي ةثراح ىنب دوه نم اضرأ باصأ ربع نا د

 ةبش نب رع یورو « ديعس نب ىح ةياور نم ىواحطللو « رع نب هلا دبع نع ىدرواردلا قب رط نم ىنطقرادلل

لايل ثالث مانملاف ىأر ربع نأ » مزح نب وربع نب دم نب ركب ىلأ نع د حي دانساب
 ىاسنللو « غمتب قدصتي نأ 

ىل ناكء طق هلثم الام بصأ مل الام تبصأ ینا هللا لوسر اي : لاقف ربع ءاج ه رمع نب هللا ديع نع نايفس ةياور نم
 

 اهرادقم نأو رييخ ىضارأ ةلمج نم غمت نوكت نأ لهتحيف « ابلهأ نم ربيخ نم مهس ةئام اهب تيرتشاف سأر ةئام

 ىلا مهسلا ةئاملا ريغ مهسلا ةئاملا هذهو ؛ ريخ دبش نم نيب يقلب ىنلا اهمسق ىلا ماسلا نم مهس ةثام رادقم ناك

بع فقو باتيك ةفص ىف كلذ نايب ىأيسو « هريغو ةمينغلا نم هئزج نم الصح ىلا بخ باطخلا نب رمعل تناك
 ر

س ىف تناك هذه رمع ةصق نأ بعكن ب دمت نع فيعض دانساب ةبش نب ربع ركذو , هريغو دواد یبا دنع نم
 عبس ةن

 « ةسافن ءافلا مضو نوالا حتفب سفن لاقي « هب تملا ديجلا سيفنلاو ؛ دوجأ ىأ (هنم سفنأ) هلوق . ةرجملا نم

 سفن ىدنع وهو الام تدفتسا ىلا د ةيريوج نب رخص ةياود قو « سفنلاب ذخأي هنآل اسيفن ىم : ىدوادلا لاقو

ف ىأر هنأ مزح نب 55 ىبأ لس ىف مدقت دقو « ةب قدصتأ نأ تدرأف
 ةياور £ عقوو « كلذب مالا مانملا 

 ةقدص ناكامماو اذه تبني <s) ىلا قدصتأ نأ ترذن ىنإ هللا ل وسراي : لاق ريع نا د فيعض اهدانسإ ىنطقدادلل

 ةياور ىف؟ (هب ینرمأت فيكف ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ روكذملا فقولا باتتك ظفل ةياكح نم هوس اک عوطت

 ( اب تقدصتو ابلصأ تسبح تنش نا ) لوق . « قدصتي نأ ىف هِي هللا لوسر راشتسا رمع نا » ديعس نب ىحب
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 ديعس نب ىحب ةياور ینو < اتر لسو اهلضأ سبحا ١» رمع نب هللا ديبع ةياور ىف ام كلذ نيب و « اهتعفنمب ىأ

 لسم ةياور ین داز ( ثروي الو بهوب الو اباصأ عاببال هنأ رع قدصتف ) هلق « هلصأ سبحو هرمي قدصت »

 «ضرألاو تاوامسلا تمادام سييح » عفان نع رمع نب هللا ديبع قي رطنم ىنطقرادلا داز « عاتبت الو ,هجولا اذه نم

 نايفس نب ديعس قيرط نم ىواحطلا دنع عقوام الإ نوع نبا نع هيف فلتخ ملو « عفان نع ةاورلا رثكأل اذك

 ؛«نوع نبا نع ال رخص نع هاور اإ ىردحجلاو « ىنألا ةيربوج نب رخض ظفلب هركذف نوع نبا نع ىردحجلا
 الو عاببال هلصأ سبحو هرمثب قدصت ه هلا دنع عفان نع ديعس نب حي ةياود ىف عقو اهب تطبتغا : ىبسلا لاق

 « رمح مالك نم هنأ هرهاظ اف طرشلا ناف تاياورلا ةيقب ةيقب فالخم لب ىلا مالك نم طرشلا نأ هرهاظ اذهو « ثدوي

 عايل هلصأب قدصت يلب ىنلا لاقف د طنب عفان نع ةلريوج ن رخص ن نم باويأ ةع لبق شا تلق
 2 ىلدأ ىداخبلا لا اهوزعف دوصقملا ىف اهحرصأو تاياورلا مآ یهو « هرم قفني نكلو « ثدوي الو بهوي الو

 قدصتف هرم قفنما ن کلو بهو الو عابيال هلصأب قدصت :رمعل عللي ىنلا لاق » ظفلب ةعءرازملا ف ىراخيا هقلع دقو

 ببسب هنأ ىل رہظ مث , هراكنا ببس كاذ ذا ىل رهظي ملو « ظفللا اذه رك أ حراشلا ىدوادلا نأ كانه تيكحو «هب

 لاق ثيح مب ىنلا نم همبف امل الإ هلعف افرمع لوق نم طرشلا ناكولو هنأ ىلع « يلب ىلا ىلإ طرشلا عفرب حيرصتلا

 ليبس ف) هلق ٠ ٠ ىضأملا لعفلا ةغيصب « قيدصتف ةف » هلوقو أ ةغيص « قدصت » هلوقو « اهترم لسو ابلصأ سبحا » هل
 يآ ىف نوروكحذملا م فيضلاالا فانصالا ءالؤه عی ( 2002 ليبسلا نباو فيضلاو نيك اسملاو باقرلا فو هللا

 قيس اک سخا ىف ركذ نم ىف نوک نأ لمتحي € ىبرقلا ىذلو إل هلوقو ٠ . ةاكرلا باتمك ىف مهنايب م دقت دقو « ةاكرلا

 لز نم وهو فورعم فيضلاو « ىطرقلا مزج ىناثلا اذ و « فقاولا ىبرق مہ . دارملا نوكي نأ لمتحيو « ماب

 لاق ؛ باوب أ لبق هيف ثحبلا مدقت ( فورم اب اهنم لك أي نأ ) هلق . ةبحلا ىف هيف لوقلا مدقت دقو ىرقلا ديرب موقب
 حبقتسب هنم لك ايال لماعلا نأ فقاولا طرتشا ول ىتح , فقولا ةرم نم لك أي لماعلا نأب ةداعلا ترج : ىطرقلا

 ذخأي نأ دارملا ليقو « ةومشلا هب عفدي ىنلا ردقلا ليقو « ةداعلا هب ترج ىنلا ردقلا فورعم اب دارملاو « هنم كلذ
 هلوق . مطب ىنممي یهو واولا ناكساب «لكؤي وأ رخص ةياود ىف ( معطي وأ ) هلق . ىلوأ لوالاو « هلع ردقب هنم

 الام اهنم ذختم ريغ ىنعملاو « هب لومتم ريغ د طورشاا رخآ ىف ةيضاملا ىراصفالا ةياود ىفو ( هيف لومتم ريغ )

 : لاق ميلسو ىراصنالا دازو « زيبقلا ىلع بوصنم ءالام » و« ابباقر نم ايش كلمتي ال هنأ دارملاو , اكلم ىأ

 كلذ نيب « عفان نع هوار نوع نبا وه « هب تثدڅ » لئاقلاو « الام لث أتم ريغ » لاقف نيريس نبأ هب تئدخ

 نبا لاق » ميلس داز « هرک ذف نيريس نبال عفان ثيدح تركذ : لاق نوع نبا نع ةماسأ ىنأ قيرط نم ىطقرادلا

 نوع نبا نع ةيلع نبا قيرط نم ىذمرتلا ةياور ىفو «الام لثأتم ريغ » هيف نأ باتكلا اذه أرق نم ىتأبنأو : نوع
 دقو . « كل ذك رمع نب هللا دبع نأ دنع اهتأرق انو : ةيلع نبا لاق « رحأ مدأ ةعطق ىف اهأرق هنأ لجز ىثثدح د

 نب ديما دبع نب هللا دبع یل اهخسف د لاق ىراصفالا ديعس نب ىحي قيرط نم رع فقو باتک ةفص دواد وبأ جرخأ
 . لصأ ذاخنا لثأتلاو « ذختملا وه ةزمه امهنيب ةددشم ةثلثم مث ةانثمب لئأتملاو «لئأتم ريغ» هيفو هركذف «رمع نب هللا دبع

 ىراخبلا خسل نم انل مقو امل بيترثلا ىف فلاخم وهو < حراشلا خسن ىف انك : الوب ةمبط شماه ىف (۱)
 ' ىرابلا مش « © ج ه١ س ع



 اياصولا باتك 6ه ش 1

 .. لئأتلا نن طارتشاو , ىلاثمأ لئؤملا دجلا كردي دقو ه رعاشلا لاق « هلصأ ءىش لك ةلثأ و « ميدق هدنع ةن اك ىتح لاما

 هلاق املا ردقب فقولا لام نم ذخاألا ال لك لا ةقيقح «فورحملاب لك أي  هلوق نم دارملا : لاق نم هيلا بهذام ىوقي

د نب ورع عزو : دامح لات« ثيدحلا ركذف بويأ نع ديز نب داح قيرط نم دمحأ دازو « ىطرقلا
 هللا دبع نأ رانی

 ؛ صحح نع ديز نب دامح قيرط نم ةبش نب رمع هاور اذکو « رمع ةقدص نم ناوفص نب هللا دبع ىلا ىده- ناك رع نبا
 مث نينمؤملا مأ ةصفح ىلا ربع اهب ىصوأو » ثيدحلا اذه رخآ ىف نوع نبا نع نوراه نب ديزي نع ةبش نب رعدازو

 دمحأ دنع عفان نع بويأ ةياور ىفو , ىنطقرادلا دنع ربع نب هللا دبع ةياور ىف وحلو « رع لآ نم رباك الا ىلا

 هتيصو دنع نيع مث هلهأ نم ىأرلا ىوذل هيف رظنلا نأ طرش الوأ ناك هنأكف « رع لآ نم ىأرلا ووذ هيلي »

 لآ دنع ىذلا هباتكن م اهتذخأ رع ةقدص ةخسن هذه : لاق ىندملا ناسغ ىبأ نع ةبش نب ربع كلذ نيب دقو « ةصفحل

 ثيح هرم قفنت تشاع ام ةصفح ىلا هنأ , غمت ىف نينمؤملا ريمأ رمع هلا دبع بتكام اذه » افرح افرح اهتخسنف ريع

 عوفرملا ثيدحلا ىف مدقت ىذلا وحن هلك طرشلا ركذف : تاق . « ابلهأ نم ىأرلا ىوذ ىلاف تبفوت ناف ؛ هللا اهارأ

 ىرتشي نأ غم ىلو ءاش ناو « هب ترمأ ىلا هننس ىلع غم عم اهناف قلب ىنلا ىنمعطأ ىذلا قسو ةئاملاو » لاق مث

 وحن هتياود ىفدواد وبأ جرخأ اذكو « مقرالا نب هقا دبع دهشو بيقيعم بتنكو . لمف هيف نولمعب اقيقر هرم نم

 ةقدص هيف ىذلا دبعلاو عوكالا نب ةمرصو » ةدايزلا نم «هيفو « باتكلا اذه وحن رخآ اب اتك اعيج اركذو . اذه

 هفصو دقو , هتفالخ نمز ىف ةبتاك ناك ابيقيعم نال هتفالخ ىف هفقو بات5بك ام] رمع نأ ىضتقي اذهو « كلذك

 ةيصولا هت رضح نأ ىلا هيلع رظنلا وه ىلوتو ظفللاب لَو ىنلا نمز ىف هفقو نوكي نأ لمتبف « نينمؤملا ريمأ هنأب هيف

 ىود دقو . هتيفيك ىف هتراشتسا الا كلذ لبق هنم عمي لو هتيفقو رخأ نوكي نأ لمتحيو « باتكلا ذئنيح بتكف

 یب هنأ لوسرل ىتقدص تركذ یتا الول : رمع لاق » لاق باہش نبا نع كلام قيرط نم رلا دبع نباو ىواحطاا

 ىبال اذه رمع لوقي ىواحطلا لدتساو . هتيصو دنع الا فقولا زجني مل هنأو ىناثلا لامتحالاب رعشب اذبف . اهتددرل

 2 ىزلل هركذ هن وک عوجرلا نم رمع عنم ىذلا نأو٠ ابف عوجرلا نم عنم ال ضرألا فاقيإ نأ ىف رفزو ةفينح

 مل باهش نبا نال عطقنم هنأ امهدحأ : نيبجو نم هركذ ايف ةجح الو « هريغ ىلا هفل اخي مث ىمأ ىلع هقرافي نأ هركف

 فقاولا طرش نإ الإ هموزلو فقولا ةحصب ىرب ناك ريع نوكي نأ لمتعو « هتمدقام لمتح هنأ اههيناث « رع كردي

 ناكم] عم مزال ريغ فقولا ناب لاق نمل هيف ةجح الف كلذ لثم ىلع نع ىواحطلا ىور دقو . عجري نأ هلف عوجرلا

لاقو حيرس نبا لاق هيو ةيكلاملا دنع وهو فقولا قيلمت ةحصب لاق نمل ةجح ناك لاهحالا اذه تبث ناو لاتحالا اذه
 : 

 ىلع مث ةنس دي ز ىلع هتفقو لاق ول اك اقافتا حص ال آم قيلعتلا ناك ولف « هتثرو ىلا مث هلا ةنبعملا ةدملا دعب هعفانم دوعت

 ىرمعلا وه هللا دبع انثدح دلاخ نبا وه دامح انثدح» دمحأ لاق , فقولا ةيعورشم ىف لصأ اذه ريع ثيدحو « ءارقفلا

 ٠ وزمع نع ةبش نب ربع ىورو « رمع ةقدص مالسالا ىف تناك ةفوقوم ىأ- ةقدص لوأ : لاق ربع نبا نع عفان نع

 لوسر ةقدص : راصنالا لاقو « رمع ةقدص : نورجابملا لاقف مالسالا ف سبح لوأ نع انلأس د لاق ذاعم نب دعس نا

 . قيريع ىضارأ مالسالا ىف تناك ةفوقوم ةقدص لوأ نأ ىدقاولا ىزاغم قو . ىدقاولا هدانسا ىفو « ےب هللا

 نم نيمدقتملاو ةباحصلا نيب لمنال : ىذمرتلا لاق « لِي ىنلا اهفقوذ قي ىنلا ىلا ان ىصوأ قا رقص ةنجنملاب

 . ةفينح وبأ لاقو , هلوأت نم مهنمو « سبحلا ركنأ هنأ حيرش نع ءاجو « نيضرالا فقو زاوج ىف اتال معلا لهأ
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 يي فسوي وبأ ناک : لاق نابأ نب یسیع نع ىواحطلا كل ليذحلا نب رفز الإ هب اععآ عسيمج هماغو « مزليال

 عسي ال اذه : لاقف « ةيلع نبا هب هثدخل ؟ نوع نبا نم اذه عمس نم : لاقف اذه رع ثيدح هغلبف « فقولا عب

 عمو . ها دحأ نيب هيف فالخال هنأكراص ىح فقولا عيب نع عجرف هب لاقل ةفينح ابأ غلب ولو « هفالخ ادحأ

 «ديبأتلا مزاتسي ال « ةرلا لبسو لصالا سدح » رمع ةصق ىف هلوق : لاقف هتداعكر صتتنا دقف اذه ىواحطلا ةياكح

 تفقو » هلوق نم مفي الو ‹ ليوأتلا اذه فعض ىنخ الو . ها كلذل هرايتخا ةدم دارأ نوكي نأ لمتح لب

 تمادام سيبح د اف ىتلا ةياورلا ىلع فققي مل هن أكو « هيلا بهذي نم دنع طرشا اب حرصي ىتح ديبأتلا الا « تسبحو

 هدد اع هب رذتعيام نسحأو « هيلا تفتلي الف عامجالا فلاخم فقولا در : ىطرقلا لاق ءضرألاو تاومسلا

 نأ « مالسالا لهأ صئاصخ نم فقولا نأ ىلا ىعفاشلا راشأو . هريغ نم ةفيشح ىنأب ملعأ هناف فسوي وبأ لاق ام

 عطقت ةغيص دورو اعرش فقولا ةقيقحو « ةيلهاجلا ف عقو كلذ نأ فرعن الو : لاق « راقعلاو ىضارالا فقو

 بالا ثيدح ىفو . ريخ ةهج ىف هتعفنم فرص تبثتو « هب عافتنالا مودي ىذلا فوقوملا ةيقر ىف فقاولا فرصت

 ىلع رظالاو ‹ ةيصولا دانسإ زاوج هيفو « بقل الو ةءنك ريغ نم درجا همساب هابأ دلولا ركذ زاوج دئاوفلا نم

 ةئيعم ةفصب فصو اذا مسي مل نم ىلا رظنلا دانسا هيفو ؛ لاجرلا نم اهئارقأ نم وه نم ىلع اهميدقتو ةأرملل فقولا

 نف ةباحصلا نم ريشكلا ددعلا لزب مل : ىعفاشلا لاق « هريغل هدنسي مل اذإ هفقو ىلع رظنلا لب فقاولا نأو « هزيم

 ىف لضفلاو نيدلاو للملا لهأ ةراشتسا هيفو . هيف نوفلتخيال فولالا نع فولألا كلذ لقت « مهفاقوأ نواب مدعب

 ةرهاظ ةليضف هيفو . رومآلا عيمج ىف هل رهظيام نسحأب ريشي ريشملا نأو « ةيويند وأ ةينيد تناك ءاوس ريالا قرط
 ةمصو « ةيراجلا ةقدصاا لضف هيفو ' ( نوبحت امم اوةفنت ىتح ربلا اولانت نل إل ىلاعت هلوق لاثتما ىف هتبغزل رمعل

 مودي لصأ هل امف الإ نوكي ال فقولا نأ هيفو . اظفل فرصلا نييعت طرتشيال هنأو « امف هعابتاو فقاو» طورش
 : لاق ءاوس ةفدصلا ظفل فقولا ىف نكي ال هنأ هيفو . ماعطلاكهب عافتنالا مودي الام فقو حصي الف ٠ عافتتالا
 ةعفنملا فقو وأ ةبقرلا كيلم نوكت نأ نيب ةقدصلا ددرتل رخآ ايش اهلا فيضي ىتح ةقدص هتلمج وأ |ذكب تقدصت
 ليقو : حجارلا ىلع كلذ ف حرص هناف تسبح وأ تفقو لاق ول ام فالخب « حص نيلمتحلا دحأ زام اهيلا فاضأ اذاف
 ةبج ركذو اذك ىلع اذكب تقدصت لاق ول معن ‹ هذه ريع ةصق ىف سيبحتلا توبثل رظن هيفو ء ةصاخ فقولا جير صلا

 « رع اهب قدصتف » هلوق نم بابلا ثيدح ىف عقو ام اذكب تقدصت هلوقب ءافتك الا زاجأ نم كسم و « حص ةماع

 اہ قدصتف » هلوف نوكي نأ اضيأأ لمتحيو « بهوت ال و عابتال » ايلا فاضأ هنأ نم هتمدق امل كلذ ىف ةجحالو

 ادرجب ةقدصلا ظفلب فقولا تيثأ نمل قلعتم هيف سيلف اهترمشب قدصتف ىأ فاضم فذح ىلع ةرفلا ىلا امجار « رع
 وهو ةجاحلاب ديقي مل فيضلاو ىبرُقلا ىوذ نال ءاينغألا ىلع فقولا زاوج هيفو . ىطرقلا مزج ىناثلا لاتحالا اذهبو

 نأ هفقو ىلو نمل طرش ربع نال فوقوملا عير نم اءزج هسفنل طرتشي نأ فقاولل نأ هيفو . ةيعفاشلا دنع حصألا

 ةداملا هنيعن ىذلا مهما ىف زاج اذاو « طرشلا ةمص نع لدف هريغ وأ رظانلا وه ناك نا نسي ملو فورعملاب هنم لك أي

 ىدمحأو فسوي ىبأو ىليل بأ نبا لوق وهو سفنلا ىلع فقولا ةص هنم طبلتسيو ‹ زوجأ وه هنيمي امف ناك

 مهتيال ثيحب اريسي ايش هسفنل ىنثتسا اذإ الإ عنملا ىلع مروجو « نابعش نبا ةيكلاملا نم هب لاقو « هنغ حجرالا

 ىراخبلا خيش ىراصنالا هللا دبع نب دم هيف فنصو « ةفئاطو جرس نبا ةيعفاشلا نمو « هتئرو نامرح دصق هنأ
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 لعجو ةيفص قتعأ يهنأ ا كثندح و ء ةندبلا بكار ةصقب و « هذه رمع ةمب هل لدتساو اخض اءرج

 ىف هيف ثحبلا ىفأيسو « طرشلاب هيلا اهدرو قتعلاب كلم نع اهجرخأ هنأ هب لالدتسالا هجوو « اهقادص ابقتع
 اهكيلمت ةرملا ليبستو «ةرملا لبس بابلا ثيدح ىف هلوقب نوعئاملا جتحاو . باوبأ دعب ةينآلا نان ةصقب و . حاكنلا

 امن هسفنل هكيلمآ هعنمو ليحتسم ريغ كلذ عانتما نأب بقعتو « هسفنل هسفن كلمت نم نكمتيال ناسنالاو ريغلل

 الام هل ركذ اذإ امس الو اففو هايإ هقاقحتسا ريغ اكلم هايا هقاقحتسا نال ةلصاح فقولا ىف ةدئافلاو ةدئافلا مدعل وه
 طرتشا رمع نأ بابلا ثيدح هيلغ لدي ىذلا نأب اضيأ اوجتحاو , فقولا كلذ نم دافتسي رخآ كح هناف رخآ

 01 وتل ا سلا ل ول او

 ىلوق حجرأ ىلع اذهو « همايقل هقحتسي ناكل هنع تكس ول !سأ هسفنل طرتشا هن أكو « ذاختالا نم هعنمب مل سفنلا
 رظنلا هسفنا فقاولا طرتشا واو « هلع ردقب ذخأي نأ هل زاج هلمع ردق رظانلل طرتشي مل اذا فقاولا نأ ءاملعلا

 ؟ نيلماعلا مهس نم ذخاي له ةاكرلا ىف لمع اذا ىمشاملاك ٠ فالخ ةيمفاشلا دنع طرشلا اذه ةمص ىف ةرجأ طرتشاو
 توملا شرم ىف ثداولا ىلع فقولا زاوج ىلع هب لدتساو دعب ىتآلا ناثع ثيدح هديؤيو « زاوجلا حجارلاو
 ىهو ةصفخل هدعب رظالا لعج ربع نأل دمحأ نع نيدياورلا ىدحا وهو « مزا هنم جرخ نإو در ثلثا ىلع داز ناف

 هب صوأ ىذلاو هيلي ىنلا ةايح ىف هنم ردص رع فو نأب بقعتو « هنم لك أي نأ هفقو ىلو نمل لعجو هاري نم

 لخد نإ الإ زج مل هل هطرتشي مل ناو هذخأ ایش رظانلل طرش اذإ فقاولا نأ ىلع هب لدتساو « رظنلا طرش وه امن
 فقولا قيلعت نأ ىلع هب لدتساو « زاج كلذب | وضرو نينيعم لع ناک ناف . نيكاسملاو ءارقفلاكف قولا لهأ ةفص ىف

 ىلع «عابتال » هلوقب لدتساو « حصي حيرس نباو كلام نعو « هتيقأت ضقاني « لصالا سبح » هلوف نال حصيال

 فقويو هريغ ىف هنم فرصو عسب هعفانم تلطعت اذإ هنأ فقاولا طرش نإ فسوي ىبأ نمو « هب لفانيال فقولا نإ

 عاشملا فقو ىلعهب لدتساو . رخآ عضوم ىلا هلقن ىف ظحلا ىأر اذإ عسيبلا طرش نإ اذكو « لوألا ىف ىمسام ىف

 لقني لو قتعلا فالخي ةفوقوملا ضرألا ىف ةيارسال هنأ هيفو . ةمسقنم نكس# مل ربيخي رمعل تناك ىنلأ مهس هئاملا نال

 كح هنأ ةيعفاشلا ضعب نع نيرخأتملا ضعب ىكحو « ضرآلا قاب نم اهريغ ىلا رمع ةصح نم ىرس فقولا نأ
 ىزافملا باتكح ىف هيف حبلا ىتأبسو « ةونع تحتف رييخ نأ ىلع هب لدتساو . ركنم ذاش وهو ةيارسلاب هيف
 ىلاعت هللا ءاش نإ

 دحمل ضرألا فقو اپ - ۰

 كلام نب ”سنأ,ىنث دح لاق حالا وبأ انن ادح ىبأ تعم لاق .دمصلا ثدبع انربخأ ٌقاحسإ نر - 1

 : اولاقف ءاذه مكطئاح ىفونماث راجلا باي : لاقو ردجسملاب ىمأ ٦ ةنيدملا يي للا لوسر مردق ال » هنع فا ىضر

 « لإ ىلإ الا هنن بلطت ال لاو ال

 الإ , هان نم الو فقولا ركسأ نم ال كلذ ةيعورشم ىف العلا فلتخي مل ( دجسال ضرألا فقو باب ) هلوق
 « حصيال هب عافتنالا نكميال اف عاشملا فقو نأ رهظي : ةعفرلا نبا لاق , ةيمفاشلا ضعبل الاتحا عاشملا ءزجلا ىف نأ
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 هللا ىلا الإ ابنم بلطن ال اولاق نرذلا نأ بابلا ثيدح نم هذخأ هجوو « دجسملاب صتخمال فق ولا ةم نأ ىلع لدف ادجسم نوكنت نأ لبق ةروكذملا ضرآلا فقو ذفن دق لاق هناككو « دجسملاب فقولا ذاوج صخ نم ىلع درلا دارأ ىراخبلا لمل : ريثملا نب نيرلا لاق « كلذ ىف عزونو هيف كلا بنجلا ىلع مرحي ىتح ةحصلاب حالصلا نبأ مزجد
 اهني نأ ىلع اضرأ فقو نم نأ هنم ذخؤيف « ءانبلا لبق فقولا داقعنا تف ةروكذملا ضرالاب اوقدصت :أك
 هيدسنف ليصأآلا الإ عيمجلل اذنك ) نوسإ ا دح ) هلوق . ملكت یخ الو : تاق . ءائيلا لبق فقولا دقعتأ ادجسم
 ديع امأو “€ روصنم نبا وه قحسأ انثدح » هن وېش نب ىلع ىلأ ةياور ىف عقوو « روصنم نب قحسأ انئدود » لاقف

 «دجسملا ءانبب » ینہ مشڪل ةياور ىف ( دجسملاب ) هلو . نوبرصب هلك دانسالاو ؛ ثراولأ دبع نبا وهف دمصلا
 ىلاعت هللا ءاش نا ةرجحلا لئارأ ىف ثيدحلا ثحابم ةيقب قأتسو

 رتماصلاو ضورملاو_عاركسلاو باو دلا فقر اپ - ١

 عر لمجو ءاهب رج رجان ل مال ىلا امفدو « وللا ليبس ىف رانبد فلأ لمج نيف یره زا لاقو
 ىف ةقدصا مر لمَج نب ل نا و ائيش لالا تهت بر نم لك أي نأ لج را له « نيب رفألاو نيك اسفل فدع
 ٠ اهنم لك أي نأ هل سيل : لاق ؟ نيكاسلل

 امهنع فا ضر رع نبا نع عفان ین دح لاق وللا ا اننادع ىح ا دح د دس او -
 ابمَقَو دق هلأ رع ربخ اف « الجر اهملع لغ هل 8 وللا ”لوسر اهاطعأشا ليس ىف 4 سرف ىلع لمت رع "نا »

 « كتفدص ىف ”نمجرت الو ءايعاتبتال : لاقف متاع نأ تكي للا لوسر أسف ءابموي
 . تالوقنملا فقو ناببل ةدوقعم ةمجرتلا هذه ( تماصلاو ضورعلاو عاركلاو باودلا فقو باب ) هلو

 ضورملاو . ماملا ىلع صاخلا فطع نم باودلا دعب وهف « ليخلا يلب مسا ءارلا فيضختو فاكلا مضب عاركلاو

 فقو ةم ىلع ةلاد اهنأ ربع سرف ةصق ىلع لمتشملا بابلا ثيدح نم كلذ ذخأ هجوو « ةضفلاو بهذلا دقنلا نم دارملاو « قطانلا دض ظفلب ةلمهملاب تماصلاو . لاملا نم دقنلا ادعام عيمج وهو نوكسلاب ضرع عمج ةلمهملا مضي
 دقو ‹ كلذ لثم زاوج ىلإ ىرهزلا نم باهذ وه ( ملا ىرهزلا لاقو ) هلق . هبسحب ءىش لک ف عافتنالاو « اه عفتني لب بهوت الو عابت الف , نيعلا سيبحت وهو طرا دجو اذإ تالوقنملا نم هانعم ىف ام هب قحليف تالوقنملا
 قرع ةصق ىف ربع نبا ثيدح فنصملا ركذ مث ؛ ىرهزلا نع سفوي نع هتطوم ىف بهو نبا اذکه هنع هجرخأ

 نأب هب عفتني امها تماصلاو « هترمشب عفلنيو هلصأ سمحي نأب رمعل يلب ىنلا هيف نذأ ىذلا فقولا نم مدقتام فالخ ىرهزلا رثأو , طقف ربع اهيلع لمح ىلا سرفلا ةصق ىف ثيدحلاو , ىرهزلا نع رمألا الا بابلا ىف ركذي م
 لضفب عفن هنم داعام هيف فنروذأملا لب ةرملاب عافتتالاو لصآلا سيبحتب اذه سيلو « هريغ ءىش ىلإ هنيعب جرخم
 ضارتعالا اذه باوجو . امخلم ها . الف هلع ةتافاب الا هب عفتنيالام امأف , ةماق نيعلاو قافترالاو ةلغلاو ةرغلاك



 اياصولا باتك - هه لا

 الم سبع نأب قافتدالا قي رطب تماصلاب عافتنالا نكمب لب ٠ لس, سيل تماصلاب عافتنالا ىف هرصح ىنلا نأ

 لعأ هقا و همجوت تمدق اک هيلا ةجاحلا دنع سیلاب ءاسنلا هب عفتني و هلصأ سبح نأب مصرف ةأرملل هيل ز وجام هنم

 فقول ميلا اقف ساپ - م؟
 ر

 يضر ةريره ىبأ نع جرعألا نع دانرلا ىلأ نع ”كللام ان ربخأ فسوب نب ا دبع اشو - مب ا” ھن

 ةنؤمو اسلا ةقف دب كرام « اهرد الو رانيد ىتثرو تقال » لاق اط رفا ”لوسر "نأ هنع

 « ةتادص وبف - لماع

 [ ۷۲۹ م ۳۰۹۱ : ىف هافرط ۲۷۷۹ ثيدحلا] ١

 6م

 27 ما و م م ا س
YYYYناد امهمع هللا ىكر رع نبا نع_مهان نع بويا نع دام ان دح ديعس نب هبيته انو -  

 2 ا ىف م 7

 « الام لاومتم ريغ هقيدص “لك ؤبأو هيلو نم "لك أي نأ هفقَو ىف طّرتشا رع
 ثيدح هيف دروأ هناف ‹ ربظأ لو فقولأ ةمقب ةقفن د ىوخلا ةياور ىف ( ٍفقولل مةلا ةقفن بأب ) هلوق

 لاد وهو «ةقدص وف ىلماع ةنؤمو ىقاسن ةقمنأ دعب تكرتام ءابهردالو ارانيد قئدو مسققتال « اعوفم ةر ره ىلأ

 وأ امهوحنو [ليجالاو ضرالا ىلع مقلا ثيدحلا اذه ىف لماعا اب دارملاو « فقولا ىلع لماعلا ةرجأ ةيعورشم ىلع

 یہا ىلع ميلا ناكساب «قأدر مدققتال » هلوقو . هرب رفاح ةرجأ هب دارملا نإ لاق نم موو < 2ك هدعب ةفيلخلا

 نإ فام ةهسق نع مهاهنف المنع كلذ ناك لب ايش فلخمال هنأب عطقي مل هنأ ىبنلا ةباود هيجوتو « هنع ثروي

 ليلدلا ثاريملا نم مهعنم نكل , ةوقلاب كلذك مآ رابتعاب ةثرو مام «ىتثرو د 2 هلوقو <« فلخ هنأ قفتا

ا سخلا باتك ىف ىفوتسم هحرش ىقأيسو « ةقدص انكرتام ثرونال  هلوف وهو ىعرشلا
 دروأ مث . ىلامتهقا ءاش ن

 ناب ليعامسالا هضرتعا دقو « بايب لبق فوتسم هحرش مدقت دقو « ارضتخم رمع فقو ىف ريع نبا ثيدح فاضملا

 نب ناجالس قيرط نم كلذك هدروأ مث ءرمع نبا هيف سيل « رع نأ » عفان نع بويأ نع ميز نب داخ نه ظوفعلا

 سل وإ هعبات دقو « ظافحلا نم ةبيتقو « هنع ةبيتق نع هجرخأ ىراخبلا نكل : تلق . دامح نع دحاو ريغو برح

 هجرخأ بويأ نع عيرذ نب ديزي اضيأ هلصوو ؛ الوطم هنع دحأ هجرخأ هلصوف ديز نب دامح نع دم نبا
 تباث ةناق ‹ هلم ديدش لومذ وهو « ىراخبلا حی ىف ةبيتق قيرط ىلع فقأ مل : ىديجلا لاقو , ىلعامسالا

 ظ حس حيو
 ناكف ء اراد سنأ فقوو . نيد هالد لمم هل ًطترتشا وأ ارب وأ اضرأ فق اذإ ساپ - ۴

 ناف ءاه_رّضم الو ةرْضُم ريغ نكست نأ : هتانب نم ةدودرالل لاقو هروب ريب لا ”قادصتو . اهر مد اذإ

 هللا دبع لآ نم تاجاحلا ىوذل یک رع راد نم "هبطت رع نا ”لعجو 3 قرف ال سيلف جورب :.تتغتسا

 هللا يضر نام نأ » نحراا دبع ىلأ نع قاحسإ ىبأ نع ہم نع ىبأ ينربخأ ناد لاقو - ۷۸
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 و ملأ : وقل ىلا باعا "الإ دشن الو هلا کتا : لاقو مهيلع فرش ريموُخ ثيح هنع

 ارسلا :شيج رج نم : لاق هنأ نوم ملأ ام رقغ « جلا ف ةموأر رفح نت : لاق لب هلا لوسر "نأ
 هيل دقو « لك أ[ نأ يلو نَم ىلع حانُجال : هفقو ىف ”رع لاقو . لاق اب وق دصف لاق ؟ هې « ةنجلا ف

 « لکل عسا و مف « هاريغو 'فقاولا

 طرتشي نمل ةدوةعم ةمجرتلا هذه ( نيدلسملا ءالد لثم هسفنا طرتشا وأ ارثب وأ اضرأ فقو اذإ باب )ەل

 وه ( سنأ فقوو ) هلق . مدقت ا ةماع ةعفنملا تناك اذإ ام زاوج ا ءابلعلا ضمب ديق دقو « ةعفنم هفقو نم هضنل

 فقو هنأ سنأ نع ةماع نع ىبأ ىتثدح د یراصنالا قی رط نم قوبلا هلصو ( ازت مدق اذإ ناكف اراد ) كلام نبا

 رادلا فق نأ زومي هنأ ةيكللاملا نع مدقت امل قفاوم وهو « هراد لزتف ةنيدملاب م جح اذا ناكف ةئيدملاب هل اراد

 ناف اب رضم الو ةرضم ريغ نكست نأ هتائب نم ةدودرلل لاقو هرودب ریبزلآ قدصتو) هلوق . انيب اہم هسفنل یشتسیو

 هرود لعج ريبزلا نا د هيبأ نع ةورع نب ماشه قيرط نم هدنسم ىف ىرادلا هلصو ( قدح امل سيلف جوزب تنغتسا

 نم » خسنلا ضءب ىف عقوو « هوحن ركذف «هتانب نم ةدودرلل ناو ء ثروت الو بهوت الو عابتال , هينب ىلع ةفدص

 حتقو ىلوألا داضلا رسكب اهب رضم الو ةرضم ريغ هلوقو « اهفالخم عقاولا ناف موف ني رخ تلا ضعب | وصو «هئاسز

 هانم دعس نبا هلصو (رمع نب هللا دبع لآ نم تاج املا یوذل ىكس رمع راد نم هبيصن رمع نبا لمجو) هل ةيناثلا

 نع هركذ ميعن وبأ لاق عيمجلل اذك(حلا نادبع لاتو ) هلق . « بهرت الو عابتال ةسوبع هرادب قدصت هنأ » هيفو
 , هما نادبع نع ىزورملا دمع نب مساقلا قيرط نم امهريغو ىليعامسالاو ىنطقرادلا هلصو دقو . ةياور الب نادبع

 نامثع ثيدحلا اذهب درفت ىنطقرادلا لاق ؛ ىلا وه نمحرلا دبعوبأو « ىعيدسلا وه هدانسإ ىف روكذملا قدسا وبأو

 ىنمرتلا هجر خأ ةياورلا هذېک هنع ينا ىبأ نب ديز ہاورف قحا ىنأ ىلع هيف فلتخا دقو « ةبعش نع نادبع دلاو

 وبأ هعباتو « اضيأ ىاسنلا هجرخأ ناهثع نع ةيلس ىبأ نع قحسا ىبأ نع هيبأ نع سفوي ن ىميع هاورو ؛ یانلاو
 يأ نب ديزو ةبعش قافتاو « ةقث هناف هرضبال نادبع دلاو ناثع درفتو : تلق . دحأ هجرخأ سنوي رص نطق

 ضراعتيف مريغ نم هب فرعأ لجرلا لآ نأ الإ « قحس] ىبأ نع سنوي دارفنا نم حجرأ اذكع هتياور ىلع ةسيئأ
 نيح ىجمشكلا ةياود ىف ( ثيح) هلوق . نافع نبا ىأ ( نايثع نأ ) هلق . نيدانسا هيف قحسا یب ال لملف حيجرتلا

 « ةدوهشم ةصقلاو ٠ حرس ىبأ نب دعس نب هللا دبع ةيلوت هيلع اوركنا نيذلا نويرصملا هرصاح امل ىأ ( رصوح )
 ماق سانلا عمتجاو هراد ىف ناثع رصح ا د لاق ةروكذملا ةسينأ ىب أ نب ديز قيرط نم ىئاسنلا ةياور ىف عقو دقو

 , وه الإ هلإ ال ىذلا هاب مدهتأ د ىئاسنلا دنع فنحألا ةياور ىف ( هللا کدشنآ ) هلوق . ثيدحلا « مهياع فرشأف

 لاق ( ةمور رفح نم ) هلِوَق . « مالسالاو هتلا مدشأأ د نايثع نع نزح نب ةمامم ةياور نم ىتاسنلاو ىذمرتلا داز

 تاياورلا ىف دوبشملا وه : تلق . اهرفح هنأ ال اهارتشا ناثع نأ فورعملاو هتاور ضعب نم مو اذه : لاطب نبا

 نم برشي نكي مل ةمور نأ نوبلعت له ه هيف لاقف قحسا ىبأ نع ةسينأ ىبأ نب ديز ةياور نم ىذمرتلا هجرخأ دقف

 لاق هيبأ نع ىلسألا ريشي نب رشب قيرط نم « ةباحصلا » ىف ىوغبلا ىور دقف مولا نيعتبال نكل « نمثب الا اهئام

 ةءرقلا ابنم حبب ناكو ةمور اه لاقي نيع رافغ ىب نم لجرل تناكو ءاملا اوركنتسا ةنيدملا نورجايملا مدق ال د



 اياصولا باتك- ہ٥ ۸

 RE ل OG E اهينعيبن قلو ىنلا هل لاقف دعب

 : لاق . معن : لاق ؟ هل تلعجام ابف ىل لمحا : لاقف یب ىنلا ىنأ مث ٠ مرد فلأ نيثالثو ةسمخب اهارتشاف هنع

 ل ب ىلا ىرجي تناك نيعلا لعل و ارب نايثع اف رفح نأ عنام الف ائيع الوأ تناكناو « نيملسلل اهتلمج

 وهو ناثع لسرأ » لاق ىميتلا ةيواعم نب ةعصعص ةياور ىف ( لاق ام هوقدصف ) هلوق . هيلا اهرفح بسنف اهاوطو

 فيس هجرخأ هلوطب ثيدحلا ركذف ۾ ماع فرشأف ًادغ اورضحا : لاقف مريغو ريب زلاو ةحلطو ىلع ىلا روصحم

 دعسو ريب زلاو ةحلطو بلاط ىنأ نب لع م كلذ هوقدص نيذلا نأ سيق نب فنحالا قيرط نم ىنءاسنالو « حوتفاا ىف

 نم ءا نأ نورت له د هتياور ىف قحسا ىنأ نع ىأ ةسينأ ىبَأ نب دوز ةباور ىف ىذمرتلا دازو « صاقو ىلأ نبا

 نم اذه ىنأيسو « من :اولاق ؟ ديهش وأ قيدص وأ ین الإ كيلع سيلف « ءارح تبثا : لب هللا لوسر لاق ضفنتا

 + نمثب ال] اهتم برشي نكي مل» ةمور ركذ اضيأ ديز ةياور ىفو . ىلاعت هللا ءاش نإ ناّثع بقانم ف سفآ ثيدح
 نيلسلل ةباقس اهلعجا لاقف د ناثع نع فنحالا قيرط نم ىناسنلا دازو « ليدسلا نباو ىنذلاو ريقفلل ابتلع اهتعتباف

 ةروكذملا نزح نب ةمامث ةياور ىف عقو ام ءايشالا كلت نف « اهددع ءايشأو » اضيأ هتياور ىف دازو «كل اهرجأو
 ى اهنم ريخب دجسملا ىف اهديزيف نالف لآ ةعقب ىرتشي نم : لب هقا لوسر لاقف هلهأب قاض دجسملا نأ نوملعت لهد

 نباو ةميزخ نباو ةبوهار نب قحسال هوحنو « « اف ىلصأ نأ قوعلم مويلا مت ماف « ىلام بلص نم اهتيرتشاف ؟ ةئجلا

 سيق نب ت9 اد نم لاننا ةلذو غال طم هک ةلعق ق ناک نم دس نأ لوف دسم نأ ىرط قی نام

 اودقفي مل ىح مهتزبجل » ةرسعلا شيج ركذ ىف دازو « « افلأ ني رشعو ةسمخب وأ افلآ نيرشعب اهارتشا هنأ ناثع نه
 ثيدح نم دمحألو , ريعب ةئاهلثب مثزبج هنأ ىلسلا بابح نب نعرلا دبع ثيدح نم ىذمرللو « اماطخ الو الاقع

 : رب لاقف ةرسعلا شيج زج نيح مب ىنلا رجح ىف اصف هبوث ىف رانيد فلأب ءاج هنأ » ةرمس نب نمحرلا دبع

 فلآ ىلع نايثع لمح ةداتق لسرم نم « ةباحصلالث اضف » ىف ىسوم نب دسأ جرخأو « مويلا دعب لمع نم ناّثع ىلع ام
 نبأ دنعو « بهذ ةيقوأ ةئاميسب نايثع ءا د فيعض رخآ هجو نم ىلعي ىبأ دنعو « ةرسعلا ىف اسرف نيعبسو ريعب
 تناك ابلعل و رانيد فال آ ةرشعب ءاج ةرسعلا شيج ىف نامثع ناعتسا الب ىنلا نأ» ةفيذح نع ًادج فيعض دنسب ىدع

 ىف عقوام ءايشالا كلت نمو . مارد ةرشعب رانيدلا فرص نمةرمس نب نمحرلا دبع ةياور قفاوتف « مرد فالآ ةرشع

 ناوضرلا ةعبب موب شلل هللا لوسر دهش الجر هللا دشن أد ىتاسنلاو دمحأ دنع ناثع نع نمحرلادبع نب ةملس ىفأ ةياور

 اهمو . یلاعت ءاش نارمع نبا ثيدح نم ناثع بقانمف كلذ نایب یتآمسو ثيدحلا « ناثع دي هذهو هللا دب هذه لوقي
 ةدحاو هينتبا ىنجوز یب هلا لوسر نأ نوملعت له » لاق هنأ نايثع نع برح نب ةمامم قيرط نم ىنطقرادلا ىورام

 ناثع فرشأ د لاق ىريهلا ديبع قب رط نم هدنم نبا هجرخأ ام اهنمو « معن اولاق ؟ ىنع ىضرو یب ىضر ىرخأ دعب

 ىديب ذخأف « هسيلج ديب نم لجر لک ذخأيل : لوقي مب هللا لوسر تعمس امأ « هللا كديتنأ ةحلط اي : لاقف

 لات رصح نيح نامنع نأ د لسأ قيرط نم «كردتسملا د د ىف مك احللو « معن لاق ؟ ةرخآلاو ايندلا ىف ىياج اذه : : لاقف

 ا نأ : لب ىنلا لاق ذا ركذتأ : ةحلطل

 ماو « ةعفنم ليصحت وأ ةرضم عفدل كلذ ىلا جامتحالا دنع هبقانمب, لجزلا ثدحن زاوج اجو « هنع هللا ىضر نامل

 ؛ باوبأ ةئالث لبق يفوتسم هحرش مدقت ( هفقو ىف رع لاقو ) هلوق . بجملاو ةرثاكملاو ةرخافملا دنع كلذ هركي
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 ناق كلذك سیلو « سذأ رثأ الا هب مجرتاب قفاوي ءىث بابلا ثيداحأ ىف سيل هنأ هريغو ليعامسإلا ىعدا دقو
 اركحب تناك اع ر تنبلا نأ ةمج نف ريبزلا ةصق امأو « ةمجرتلا ىف ةرهاظف سذأ ةصق امأف « امل قباطم هركذام عيمج

 عفر هسفن ىلع طرتشا هنأكف هفقو ىف !متاكسأ اذاف اهناكسإ همزلدف اهبأ ىلع اهتتؤم نوکتف لوخدلا لبق تقلطف

 نايثع ةصق اماو . مهراغصو مرابك دالوألا مف لدي لآلا نال ىنمملا اذه ىلع جرختف ربع نبا ةصق امأو . هفلك
 .نيح رادلا تدهش » لاق نزح نب ةمامب قي رط نم ىذمرتلا هجرخأ امف هلوق وهو هقرط ضعب ىف دروام ىلإ راشأف

 هام ايف سيلو ةئيدملا مدق يلب هللا لوسر نأ نودعت له « مالسالابو هقاب ؟دشنأ : لاقف نايثع مبلع فرشأ

 نم اهتيرتشاف ؟ ةنجلا ىف اهئم هل ريخم نيملسملا ءالد عم هولد لعجب ةمور رب ىرتشي نم : لاقف ةمور رتب ريغ بذعتسي

 مدقت دقو ‹ اهصوصخم احل مجرت دقف رمع ةصق امأو . برشلا باتكىف كلذ نم ءىش مدقت دقو ثيدحلا « ىلام بلص

 باوب أ لبق كلذ هبجوت
 زباج وهف لا ىلإ الإ هنم باطن ال فقاولا لاق اذإ بباب ع

 4 07 ن 0 و يأن 1 5

 ىبلا لاق » لاق هنع هللا ضر سنأ نع جاينا لأ نع ثراولا دبع انت دح د دسم اشو - 6
o a . 01 5 . 

 4 « هللا ىلإ الإ ةن بلطنال : اولاق ء كطئاحب ىنونماث راجنلا ىّباي : إب

 ` بلطنال » اجنلا ىب لوق ف سفأ ثيذح هيف دروأ ( ىلاعت هللا ىلإ الإ هنم بلطنال فقاولا لاق اذإ باب ) هلوق

 مهنأ ىنعملا ليعامسالا لاق« باوبأ ةسم لبق هفتم ىف ةدايزو هدنمتب مدقت دقو « ادج ارصتخم هدروأ « هللا لإ الإ هنم

 دبعل اذه لجرلا لوقي دقو « اففو هريصيال هللا ىلإ الإ هنم بلطأ ال كلاما لوق نأ الإ  ادجسم هولعج مث هوعيبي مل

 ' امإ هيلع لد ظفل ىأب حصي فقولا نأ ىراخبلا دارم : رينملا نبا لاقو « هعيب زوجيف ربدملل هلوقيو افقو هريصي الف
 انقو كلذ درجمب ريصبال هنأ دارأ هنأ لمتح لب «رظن هدام ذه نأب مزجلا ىو « لاق اذك لعأ هللاو ةنيرقب امو هدرجمب

 اذا كني ةداهش اونمآ يذلا اأ اي ) : [ ةدئالا ٠١۹-٠١۷ ] لجو ع للا لوق اپ - ٥
 ضرألا ف متبرَص مثأ نا ريغ تت نارخآ وأ كتم لْدَع اوذ نانثا ةّيصولا نيج تولا ك دحأ رضَح

 اذ ناک ولو اتم ب یرتشنال مبترا نا اب نامسقُيف « قالصلا دمب نم اہ وسبح ت ولف ةببصم شاص

 اهماقم ناموقي ٍنارَحآف ا ا دتسا امهم" ىلع ربع ناف . نیلا “ن اذا انا هللا ۃداہش مکن الو رق
 - ص عءامس .ح م ا
 . نيملاظلا نأ اذا انا «اني دتعا امو امهت امش نم قحأ انت امش لاب .نايرقيف نايل وألا مهماع "قحتسا نيذلا نم

 "ناو « اومتساو هللا اوقناو « مهن امأ دعب ”نامأ در نأ اوفاخم وأ اهعِجَو ىلع قداوشلاب | وأي نأ ىنذأ كلذ

 ان :لخأ : انّعأ . رهظا : َرثع . هب ىلوأ : ةنمو « وأ امادحاو نايلوالا : 4 نيقسافلا موقلا ىدبمال

 نع مساقلا لأ نب دخ نع ةدئاز ىبأ "نبا انت دخ مدآ "نب یھ اند : ولا دبع نب "ىلع یل لاقو ¬ ۰

 ميك عمر مهم یب نم "لدحر جّرخ 29 لاق ae نا يضر سابع نا نع هيبأ نع راج ن رايعس نب تاللا دبع

 يرابلا مق ٭ ۵ جا سم



Noاياصولا باک هم  

 وع ةضفر نم ًاماج او دقف وتكر رتب امدق الف < ”-م اهب "سيل نهرب بلا تاق يال نب ىردعو ىرادللا::

 رنالجر ماقف ئرعو مت نم هانغتيا : اولاقف ةكمب مالا دج مث ول هلا ل وسر امهتلحأف ء بهذ نم

 ةيالا هذه تزن مهيفو لاق « مهبحاصل ماجلا "نإو امهم داهش نم ةَوحأ انثداهشل : افغ ىمهسلا ءايلوأ نم
 ْ 0 ( تول ذأ رضح اذا ميري ةداهش | ونمآ نذل اميز

 نانا ةيصولا نيح توملا مدحأ رضح اذإ كيب ةدابش اونمآ نيذلا هيأ اي : لجو زع هللا لوق باب ) هلق

 ىليصألا ةياود ىف قاسو رذ ىبال اذك (نيقسافلا موقلا یدال هاو  هلوق ىلا  مكريغ نم نارخآ وأ کنم لدع اوذ

 هلوق . عمو اکحو ابارع] نآرقلا ىفام لكشأ نم ثالثلا تايآلا هذه «ىامملاد ىف جاجزلا لاق ‹ ثالثلا تايآلا ةميركو

 اذكو هدحو رذىبأل ىنهمشكلا ةياور ىف اذه عقوو « هب قحأ ىأ ( هب ىلوأ هنمو « ىلوأ امهدحاو نايلوآلا )

 نم ىأ مهياع قحتسا نيذلا نم « نيلوألا نيدهاشلا ماقم ناموقي نارخآ نادهاش ىأ نارخآو ىنمملاو « هدعب ینا

 نايل وألا عفتراو ء امهتفرعمو امهتبارقل ةداهشلاب ناقحألا ىأ نايلوالاو « هتريشعو تيملا لهأ مهو مهءاع قح نيذلا

 نأ ذوحيو «نارخآ نم وأ ناموق ىف ريمضلا نم لدب امه وأ نايلوألا بيج أف ؟ نادهاشلا نم لبق هنأك امه ر دقتب

 لاق اذهلو « لام لا ةقيقح ىلع مهعالطال ةدابشلل مهنمنييلوألا بادتتا مهياع قحتسا نبذلا نم ىأ قحتساب امفتري
 . لاق اعف هتلاو قدص,دقلو : نيمسلا باكا لاق , ابارع] نآرقلا فام بعصأ نم عضوملا اذه : جاجزلا قحسإ وبأ

 ترصتقا كلذلف  مدقتام رك ذف  لاقف ةرابع زجوأب هتلةام ىرشخعرلا عمج دقو : لاق ناب همتخو كلذ ىف لوقلا طسب مث

 ىأ ءامثإ اقحتسا امهنأ ىلع رثع ناف د هلوق «زاجلا» ىف ةديبع وبأ لاق ( انرهظأ انرثعأ , ربظ رثع) هلق . هيلع

 « ةنايخ ىلع امهنم علطا نا امب] اقحتسا امهنأ ىلع رثع ناف ه ةداتق نع ديعس قيرط نم ىربطلا یورو . هيلع ربظ ناف

 : علطا ىأ رثع ناف لوق كلذنكو : لاق ‹ انملطأو انرہظأ ىأ مہاع ان رثعأ هلوق : ءارفلا لاقق انرثعأ ريسفت امأو |

 فذحم « ىلع لاقو » ىسنلا ةباور فو < شک الاو رذ یال اذک ء ىنيدملا نبا ىأ ( هللا دبع نب ىلع یل لاقد) هلق

 ىوقي ام اذهو « ىنيدملا نب ىلع انثدح م لاقف خي راتلا ف فنصملا هجرخأ نكل « يعن وبأ هب مزج اذكو « ةرواخنا

 وأ رظن هدنع اهدانسا ىف نوكي ثيح نکل « اهعمس ىلا ثيداحألا ىف « ىل لاقو د هلوقب ربعي هنأ نم ةمريغ هتررقام

 بأ نبا) هلوق . ليلد هيلع سيلف ةلوانملاب وأ ةركاذملا ف هذخأ امف اهي ربعي هنأ معز نم امأو « ةفوقوم نوكت ثيح

 ماحوبأ و نيعم نب یجب هقثو « هيبأ مسا فرعي الو ليوطلا هل لاقي مساقلا ىبأ نب دمو « ايركز نب حي وه (ةدئاز

 مساقلا ىبأ نب دم فرعأ ال: لاق ىراخبلا نع ىنسنلا ىورف « انه اذه هثيدح جرخأ هن وک عم ىراخبلا هيف فقوتو

 . نبا .ىنعي هللا دع نب ىلع ناكو : ةماسأ ب اضيأ هنع ىور دقو . ىهتشأ م: ىلاغصلا ةخسن قو . ىئيني اک اذه

 : لاء مساقلا ىبأ نب دم ريغ هاود ىراخبلل تلق : لاق ىريرفلا نأ ىتاغصلا ةخسف ىف دازو . هنسحتسا  ىنيدملا

 ف دن ا مجلاو ةدحوملاب  ىريجبلا رمع ىورو « رووشمب سيل هنكنل اضيأ ةماسأ وبأ هنع ىور دقو . ال

 ريغ وهو ءال : لاقف ؟ مساقلا ىبأ نإ دم ريغ  ثيدحلا اذه ىنعي  ہاور هل ليق : دازو اذه وحن ىراخبلا
 لاجرو « دحاولا ثيدحلا اذه ريغ ريبج نب ديعس نب كلملا ديع هخيشل الو ىراخبلا ىف هل امو : تلق . روهشم

 ىازو ةدحومب. ليزي وه ( مهس یب نم لجر جيخ) هلو . نويفوك سابع نباو هللا دبع نب يلع نيبام دانسإلا
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 دنع هسفن ميع .نرعع سابع نبأ نع حلاص ىبأ نع ىلكلا ةياور ىف عقوو ء الوكام نبا هطبض اذكو « رغصم .

 نبالو «ةطقن ريغب ءار ليري ىربطلا ريسفت نم ةحيمص ةخسن ىف هتيأرو « ىازلا لدي لادب ليدب ىربطلاو ىذمرتلا

 م هنكل السم ىربطلا دنع هريغو ةمركع ةياور ىف هلثمو « ةيرام ىبأ نب ليدب ىلكلا نع ىدسلا قيرط نم هدنم
 « ةمجعملا لاذلاب ليذب هطبض نم مو اذكو « ىمبس اذهو ىعارخ هلاق ءاقدو نب ليدب هيف لاق نم موو « همسي

 ىباحصلا ىأ ( یرادلا ےھت عم ) هلق . هريسفت ىف هدنسب هجرخأ اذكو ء السم ناك هنأ جرج نبا ةياور ىف عقوو

 « ةصقلا هذه رضح مل سابع نبا نال ىباحصلا لسرم نم وهف اذه ىلعو « قیس اک ممم < لسي نأ لبق كلذد روبل

 نع سابع نبا نع » لاقف ةروك ذملا هتياور ىف ىلكلا كلذ نيب ( هسفن مک < ع افا وز هلأ قرطلا ضب ف ءاج دقو

 لبق ماشلا ىلإ نافلتخم نيمن أر صن اناكو . ءادب ن ید ديغو ىريغ بألا هذه نم سانلا”ىرب : لاق ىرادلا مم

 مث مالسإلا لبق تعقو ةصقلا نوكت نأ لمتحو « مهس ىئبل ىلوم انهلع مدقو امهتراجت ىف ماشلا ايتأف مالسإلا
 حتفلا ةنس كم تناك ابلماف مقرب ىنلا ىلا اوكاحت عيجلا نأب رعشي ام ةصقلا ىف ناف ماك اوملسأ ىتح ةك احلا ترخأت

 باتتك» ىف هتيأر ام الا كلذ ىف تاياورلا فاتخ مل « دملا عم ةلمبملا ديدشتو ةدحوملا حتفب (ءادب نب ىدعو) هلوق
 عقوو « ةدئاز با نب ىحي نع ووصنم نب ىلعم نع هجرخأو < مصأع نب ه ءادبلا هاجس هتاف « ىسيباركلا ءاضقلا

 ريسفت ىف نكل ‹ ةعاضرلا نم وأ همال هوخأ هلعلف تبث ناف ىرادلا م٤ اعآ ناك ءادب نب ىدع نأ ىدقاولا دنع

 ضرأب ىمهسلا تاف) هلو ٠ « ىف امير رخالاو ميك ” اههدحأ نيراد اش نيلجر نأ » ناي نب لتاقم

 تام ايلف : يمت لاق « هلهأ كرتام اغلبي نأ اههرمأو امہاا ىصوأف ىمهسلا ضرف » ىلكلا ةياور ىف ( ملسم اهب سيل
 انس امدق الف ) هِلوق ٠ ء ىدعو انآ اهتمسنقاف مرد فلأب هانعبف هتراحجت مظعأ وهو اماج هتكرت نم انذخأ

 ىصوأ مث هعاتم ىف اهسد مث هديب هتيصو بتكف ضرس رركتذلا ییا نأ ةيركم نع عرج نا ارو ف ( انج

 اعا وقفو ةيسولا ارج رف ماتم لهأ مف ءادارأ ام ميل اق لعأ لع ادق مث حاتم ا تام ال « امهلا

 . امهوفلحتسي نأ ممرماف « (نيمنآلا نم)) هلوق لا ةبآلا هذه تلنف « عَ ىنا لإ امهومفرف  ادحجل اهنع اهولأسف
 ةفص هيف اشوقنم ىأ ةلمهم اهدعب ةلبقث واوو ةمجعم ءان (اصو*) هلوق ٠ ءانإ ىأ ملا فيضخحنو ميجلاب (اماج) هلوق

 نبا ةياور ىف عقوو « رهشأ لوألاو اهوم ىأ ةمجعملا داضلاب « اضوخ » دواد ىبأ خسن ضعب ىف عقوو « صوخلا
 « هنم هانيرتشا الات هنع الثس امل ايدعو امم نأ هتياور ىف دازو « بهذي شوقنم ةضف نم ءانإ » ةمركع نع حرج

 تيلسأ ايلف » يم نع ىلكلا ةياود ىف عقوو ( امن اقحتسا امبنأ ىلع رثع ناف إل تلزنف لِي ىنلا ىلإ اوعفتداف
 نالجر ماقف) هلق . « اهلثم ىحاص دنع نأ مهتربخأو مرد ةئامسمخ ميلا تيدأ و ربخلا میت ربات هلهأ تيتاف « تم ات
 نب لتاقم ىمسو « مهنم رخآ لجرو صاملا نب ورمع ماقف » ىلكلا ةباور ىف عقو « تيملا ىأ ( ىعبسلا ءايل وأ نم

 « صاعلا نب وربع نب هللا دبع لوألا ىم هنكل « اضيأ ىمبس وهو ةعادو ىبأ نب بلطملا رخآلا ريسفت ىف نابلس ٠
 ثيدحلا اذبب لدتساو . لعأ هاو ؛ رهظأ صاملا نإ ورمع لاق نم لوقو « هریسفت ىف مالس نب ىحي هب مزج اذكو

 محلل روبشملا ىعفاشلا جرس نبا هب لدتساو . هيف ثحبلا ىتأيسو , قحتسيو فاحبف ىعدملا ىلع نييلا در ذاوجل
 ارقي نأ امإ ولخيال  امنإ اقحتسا امهنأ ىلع رثع ناف إل ىلاعت هلوق نإ : لاقف هعازتنا ف فلكتو « نيدلاو دهاشلاب
 راكنالا دعب دارقالا نأ ىلع اوعمجا دقو : لاق. دحاو دهاش وأ ناتأماو دهاش وأ نادهاش امهيلع دبشي وأ



 اياصولا باتك همه فن

 قحتسا كلذلف دحاو دهاش الإ قبب ملف نيتأرملاو دهاشلا عمو نيدهاشلا عم كلذكو « بلاطلا ىلع انيمب بجويال

 لوزنلا ببس ىف ةددعتم قرط نم تدرو ةصقلا نأب بقعتم هلا ىذلا اذهو . دحاولا دهاشلا عم امهنيمي نابلاطاا

 ىأ  هوفلحتسي نأ مرماف اودحي لف ةئيبلا ىلأسف ىلكلا ةياور ىف لب « دبشي نم كانه ناكهنأ اهثم ءىش ىف سيل
 رافكلا ريغلاب دارملا نأ ىلع ءانب رافكلا ةداش زا وج ىلع ثيدحلا اذه. لدتساو . هنيد لهأ ىلع مظعي امب  ايدع

 ةفيلح وأ لاق كلذب و کید لهأ ريغ نم ىأ  کںیغ نم نارخآ وأ إل کنید لهأ نم ىأ ) نم ) ىنعملاو

 رافكلا ضعب ةدابش زج امتار« نيلسملا لع رافكلا ةداهش زج الف اهرهاظب لوقيال هن أب بقعتو « هعبت نمو

 رفاكسلا ةدامش لوبق ىلع اهتم ابو « لسملا ىلع رفاكلا ةداهش لوبق ىلع اهفوطنمي تلد ةبآلا نأب بيجأو ٠ ضعب ىلع
 ىلع رفاكلا ةداهش تيقبف ةلوبقم ريغ لسملا ىلع رفاكلا ةداهش نأ ىلع ليلدلا لد مث« ىلوألا قيرطب رفاكسلا لع

 یسوم وبأ و سابع نبا مهنم «ذئنيح لسملا دقفبو ةيصولاب و باتكلا لهأب لوبفلا ةعاج صخو « املاح لع رفاكلا

 رهاظب اوذخأ ءالؤهو ‹ دحأو ديبع وبأو ىروثلاو ىعازوألاو نيريس نباو حيرشو بيسلا نب ديعسو ىرعشألا

 كنم : ىنعملاو ةريشملا ريغلاب دارملا ليقو « ةيآلا رهاظل قياطم هقايس ناف بابلا ثيدح مدنع كلذ ىوقو « ةيآلا

 ظفل نأب ساحنلا هل جتحاو « نسحلا لوق وهو مكتريشع ريغ نم وأ ريغ نم نارخآ وأ ‹ كستريشع نم وأ

 اذه ىلعف ء رخآ مثلو ميرك لجرب تدرم لوقت نرأ غوسيال تح ةفصلا ىف هلبق ىذلا كراششي نأ دبال « رخآ د
 ةميركلا ةيألا ىف خاس ناو اذه نأب بقعتو ‹ كلذكح نارخآلا نوكي نأ نيمتيف ةلادعلاب نانثالا فصو دقق

 عوفرملا ثيدحلا مح ىف كلذ ناك لوزتلا ببس ىكح اذإ ىباحصلاو « كلذ فالخ ىلع لد ثيدحلا .ركل

 هتداهش لوبق عرف وهو هيف فلتخم ةلادعلاب رفاكلا فاصتا نآل هيف فلتخلاب هيف فلتخلا در لاتأم نف اضيأو « اتافتا

 ىق ءاج تلق ولف قب اطم ريغ هنأب ساحنلا هركذ ىذلا لاثملا ىلع نابح وبأ ضرتعاو , الفال نمو ابب هفصو ابلبق نف

 نال < ىناثلا ال لوألا ليبق نم ةيآلاو « رخآ رفاكو لسم لجر ىل ءاج تلق ول ام فالخب حص رفاك رخآو لسم لجر

 ‹ نارخآ نالجرو نانا نالجرف لاق هتأكف (نالجر) ةفص امهنمالك نال نانثا هلوق سنج نم نارخآ وأ هلوق

 اوجتحاو ( ءادهشلا نم نوضرت نم إل ىلاعت هلوق اهخسان نأو ةخوسنم ةيآلا هذه نأ ىلإ ةمثألا نم ةعامج بهذو

 حملا نأو لامتحالاب تبئيال خسنلا نأب نولوألا باجأو . قسافلا نم رش رفاكلاو « قسافلا ةداوش در ىلع عامجإلاب

 سايع نبأ نع حص ىت>ح.نآرقلا نم لزئام رخآ نم ةدئاملا ةروس نأبو ءاضدحأ ءاغلإ نم ىلوأ نيلبلدلا نيب

 تام نميف تلزث ةيآلا نأ ١» سابع نبا نعو « ةكحم ةدئاملا ةروس نأ فلسلا نم عمجو ليبحرش نب ورععو ةشلاعو

 ىلع دمحأ ركنأو « تاقث هلاجر دانساب ىربطلا هجرخأ « افلحتسا امها ناق « نيململا نم دحأ هدنع سيلو ارفاسم

 دواد وبأ ىورف “ل ىلا دعب كاذب لمع هنأ ىرمشألا ىسوم ىنأ نع حصو « ةخوسذم ةيألا هذه نإ لاق نم

 دبشأف نيباسملا نم ًادحأ دم لو اتوقدب ةافولا نيبلسملا نم الجر ترضح : لاق ىعشلا نع تاقث هلاجر دانسأب

 ىف ناك ىذلا دعي نکی" ل .اذه : لاقف ىرعشألا ريخأف هتيصوو هتكرتب ةفوكلا امدقف « باتكلا لهأ نم نيلجر

 رخفلا حجرو « امهتدامش ىضمأو الدب الو اتك الو ابذك الو اناغام رصعلا دعب امبفلحأف « لِي هللا لوسر دبع

 ( نارخآ وأ ) لاق املف « نينمؤملل باطخ ( اونمآ نيذلا اأ اي ) ىلاعت هلوق نأ كلذل ىربطلا هقبسو یزارلا

 نأو رة الاب اطورشم سيل ملا دارشقسا ذارجل او أر «نينءؤملا ريغ نم اممثأ نيمتف نرل لا ريغ دارأ هنأ حضو
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 دا ا e 9 NS لا
 ( اب نامسقيف ) هلوقل نييلا ةداهشلاب دارم اف اولاق « قحاب دبش هنأ هيلع نيم ال دهاشلا نو هاب دهشأ لوقي نأ هموايال

 الو ددع اهيف طرتشيال نيملا نأب بقعتو « ءايل وألا ىلع نيدلا تعجر مثالا ىلع افلح امهنأ فرع ناف , نافلحي ىأ
 اهنأب اهدر ىف لتعا نم لالتعا امأو . ةداوش انآ ىلع الح ىوقف ةصقلا هذه ىف اطرتشا دقو « ةدامشلا فالخي « ةلادع

 هقاقحتساو هسفنل ىعدملا ةداوشو هفيلحو دهاشلا سيحو رفاكلا ةدابش لوبق نم امف امل لوصألاو سايقلا فلا

 عضاوملا ضعب ىف رفاكلا ةداهش تليق دقو « هريظأ نع قسم هسفنب كح هنأب هب لاق نم باجأ دقف نیملا د رجع

 دهاشلا فيلحت امأو « ةالصلا دعب فلحيل نيميلل كاسمالا دارملا امثإو نجسلا سبحل اب دارملا سولو « بطلا ىف اك

 تنمضت ةيآلا ناف نيهلا درجمب هقاقحتساو ةسفنل ىعدملا ةدابش امأو « ةييرلا مايق دنع ةروصلا هذبب صوص# وف
 ةماسقلا ىف مدلا ىعدمل عرشي اك اًةحتسيو افاحي نأ ال عرشيف « نييصولا ةنايخب ثوللا روظ دنع مبا نعل لت

 « هبناج ةوقل ةدابشلا ماقم ةماافلا هنيميب هل كىملا باي نم لب هسفنل ىعدملا ةدابش نم وه سيلف « قحتس د و فلع نأ .

 : لاق مهضعب نأ ىربطلا یکحو ؟ لاملاب ىوعدلا ةع ىف هروبظو مدلاب ىوعدلا ةحص ىف ثوألا روبظ نيب قرف ىأو

 امهيصوي امل دوضحلا ىنمم ( نيب ةدابش ) هلوقب دارملاو : لاق « نايصولا ( مكنم لدع اوذ نانثا إل هلوقب دارملا

 كلذ فيز مث« ىصوملا هب

 ةئرولا نم رض ريب تلا نوید ”ىصاولا ءاضق صاب - ؟1

 نع ةيواعم وبأ ”نابيش اخ ت ا نب لضفلا و 8 رقباس ن دم اشو تا ۱

 تس كريو دا مو دهشتسا مك نا 2 ام ا ىصر ةيراصنألا شا كديع نب راج یئ دح ئمّشلا لاق : لاق

 نأ تدلع دف هللا لوسراب : ”تاقف وا هللا لوسر تینأ لخنلا ”ذاذج رو دف ميلع كرو تانب

 رع "لك "رديف بهذا : : لاق . هامّرعلا كارب نأ اا یار اک ا قلع كرو دحا موي دهشُسا ىدلاو

 لوح فاط نوعتصي ام ىأر الف , ةعاسلا كلن ىب اومثغأ هيلا اورظن الف « وعد مث «"تلمَّقف . ةيحان ىلع

 ةنامأ هنا ىدأ یتح مل ليكي لاز اف « كبامأ عدا : لاق مث يلع سلج 6 ثالث ًارديب اهءعأ

 یتح اهلك ردايتلا و لاو ̂ لف ةر ؟ فاوخأ ىلا a الو ىدلاو ةنامأ هللا ىدۇ نأ ضار لاو انأو « ىدلاو

 « ةدحاو ةر < صقنب م هناك يلج وا لوسر هيلع ىذلا رديبلا ىلا رظنأ ىنأ

 ( ءاضغبلاو ةوادملا منيب انيرغاف )ل ناه دبا نارا و تا دهب لإ
 ىف ءاململا نيب فالخال : ىدوادلا لاق ( ةئرولا نم رضحم ريغب تيملا نويد ىصولا ءاضق باب ) هلوق

 ىوردقو ‹ كشلاب انه عقو اذكه ( هنع بوقعي نب لضفلا وأ « قباس نب دم انثدح ) هلق . زئاج هنأ ( ةمجرتلا
 ءاوس اذه بقع وهو دارجلا ف ثيدح لوأ ىف ةطساوب مم ىب ىلوم ىدادغبلا قباس نب دمت رفعج ىنأ نع ىراخبلا



 0 ظ
 اياصولا باتك هو

 نب لضفلا امأو ؛ كلذ ىف ددرتلا عم عضوملا اذه ف الإ ةطساو ريغب هنعورب لو « ةيرشآلاو حاكنلاو ىزاغملا فو

 رسكب سارفو « نمحرلا دبع نبا وه نابيشو « اهريغو ةيزجلا ىف ًاضيأ هنع جرخأو ‹ عويباا ىف هركذ مدقتف بوقعي

 حلصلا ىف قبس دقو « ةوبنلا تامالع ىف فوتسم هيلع مالكلا ىتأي روكملا رباج ثيدحو . ءارلا فف و ءافلا

 ةروسكم لاد اهدعب ةيناتحتلا نوكسو ةدحوملا حتفب «رديبف بهذا » هيف هلوقو « اهريغو ةبملا فو ضارقتسالاو

 ىسخرسلا نع رذ ىبأ ةياور ىف عقوو . هصخب  نيرج ىأ  رديب ىف فنص لک لمجا ىأ « مالا لمف ةغبصب

 . اهتايئاب « ةرمتب » ىنيمثكللو « ضفاخلا عزنب رثكالل اذك« ةرم ىتاوخأ ىلا عجرأ الو » هلوقو . « ردابف »

 هدحو ىلمتسلا اذه عقو ( ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب انيرغأف ال ىباوجيه ىنعي <« ىب اورغأ » هقلا دبع وبأ لاق ) هلوق

 ىف «زاجلا , ىف ةديبع وبأ لاقو « علوأو هب جف اذإ اذكب ىرغأ لاقي « هلعاف مسي مل ام ىبم ةزمملا مضب اورغأو

 لعأ هللاو « داسفالاو جييهنلا ءارغالا : ( ءاضغبلاو ةوادعلا مهيب اني رغأف إل لام هلوق

 قلعملا « اثيدح نيتس ىلع ةعوفرملا ثيداحألا نم فقولا باوبأ نم هعم امو اياصولا ب لمتشا : ( ةماخ )

 رش ةيفام صلاخلاو ائيدح نومب دأو نانثا ىضم ايفو هيف امم رركملا « ةلوصوم ةيقبلاو اير ط رشع ةينامث اهنم

 سابع نبا ثيدحو « ایش قي هلا لوسر كرتام , ثزاحلا نب ورع ثيدح ىوس ابجي رخت ىلع لسم هقفاو اثيدح

 امأو « ةيصولا لبق نيدلا ثيدحو « ىرادلا ميم ةصق ىف هثيدحو « تايلاو امه » هثيدحو : ءدلولل لالا ناكد

دنع وه اف ةمور ثب ین ناثع ثيدح امأو « ىنمملاب لسم دنع روكذف « ىتغ رهظ نع الا ةقدصال د ةهيدح
 نکل ه

 نانا مدعب نف ةباحصلا نع راثآلا نم هيفو . كانهو انه فارطألا ىف ىزملا هلفغأو « اقلعم ارصتخم برشلا ىف مدقت

 لعأ ىلاعت هقاو . ارثأ.ءنورشعو

 سمالا ءزجلا مت

 (دابجلا باتك) هلوأو « سداسلا ءزجلا هللا ءاش نإ  هيليو



 ةحفم

٢۳ 

 < 7> ضن مخ
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 .رم سماخلا ءزجلا

 ) 4١ةعرازملاو ثرحلا باتك- (
 بالا

 هنم لك أ اذإ سرغلاوعرزلا لضف ١
 ۲ عرزلا ا لاغتشالا بقاوع نم رذحام

 ثرحلل بلكلا ءانتقا م

 هريغ وأ لخنلا ةنوؤم نفكا لاتاذإ 0

 رمل ف يكرشتد
 لخنلاو رجلا مطق 5

 هلا كيع انريغأ لتاقم نب دمحم انثدح +

 ةوحنو رطشلاب ةعرازملا ۸

 ةعرازملا ىف نينسلا طرشي ملاذإ 4

 هّنبأ ديع نب ىلع انثدح 05

 دوهلا عم ةعرازملا ١١

 ةعرازملا ىف طورشلا نم هركيام ٢

 كلذ ىف ناكو مهنذإ ريغب موق لام, عرز اذإ ٠

e 
 جارخلا ضرأو مب ىنلا باععأ فاقوأ ١

 مهةلماعمو مهتعرازمو

 اتاوم اضرأ ايحأ نم 10

 رفمج نب ليعامسا انئدح ةبيتق انثدح ۹

 مو هللا كرقأ ام كرقأ ض رال بر لاق اذإ ۱۷

 امهيضارت ىلع اېف امولمم الجأ ركذي
 ىماوي ب ىنلا باسحمأ نم ناک ام ۱۸

 ةرملاو ةعارزلا ىف اضعب ميضعب

 ةضفلاو بهذلاب ضرآلاءارك 01

 ناس نع دی انثدحح ٠

 .رمزغلا ىف ءاجام ١

 ةحفص
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 . هتيهو ءاملا ةقدص ىأر نمو. برشلا ىف

 ٠ موسقم ريغوأ ناك اموسقم ةزئاج هييصوو

 یورپ ىتح ءاملاب قحأ ءاملا بحاص نإ لاق نم
 نمضي مل كلم ىف أرب رفح نم
 اف ءاضقلاو بلا ىف ةموصخلا

 . ءاملا نم ليبسلا نبا عنم نم مثل

 زامن الا ركس
 لفسألا لبق لعالا برش
 نيبعكلا ىلإ ىلعألا برش
 ءاملا قس لضف

 قحأ ةبرقلاو ضوحلا بحاص نأ ىأر نم

 هام
 22 هلوسرلو هلل الإ ىمحال

 رابنالا نم باودلاو سانلا برش
 *الكلاو بطحلا عبب
 عئاطقلا

 عئاطقلا ةباتك
 ءاملا ىلع لبالا بلح

 لغ قرأ ظئاح ىف برشوأ رم هل نوكي لجرلا

 }) ضارقتسالا باتك- £۴ 3

 ' نييلقلا ورجحلاو نويذلا هادأو ضارقتسالا

 اهفالن] ا اهءادأديرب سانلا لاومأ ذيعأ نم

 نويدلا ا
 لبالا ضارقتس

 ا
 هنس نم رک یطع له

 ءاضقلا نسح



 لأ

 بابلأ ةفحص
A °۹زئاج وبن هللح وأ هقح نود ىضق اذإ  

 5 وأ رمتب ارمت نيدلا ىف هفزاج وأ صات اذإ ۰ ٩
 5 هريغ

 ندلا نم ذاعتسأ نم 6 ٠١

 9 ايد كرت نم ىلع ةالصلا 9١ ١١
 ملظ ىغلا لطم 5١ 1١١

 1 لاقم قحلا بحاص !+ ٠۴

 رب | وضرقلاو عيبلا ف سلفم دنع كام دجو اذإ ۲ ٠١

 ۸٦ هب قحأ وبف ةعيدولاو
 0 كلذ رب ملو هوح وأ دغلا ىلا ميرغلا رخأ نم 6 ٠١

 51 الطم
 ءامرغلانيب همسقف مدعملاوأ سلفملالامعاب نم 6 ٠١

 ۹۱ هسفن لع قفني ىح هاطعأ وأ

 عيبلا ف هلجأ وأ ىمسم لجأ ىلا هضرقأ اذإ ۱۷ 5

 r نيدلا عضو ىف هعافشلأ ١م ۷

 3 لاملا ةعاضإ نع ىهيام ۱۹ ۷

 هنذأب الإ لمعي الو هدیس لام ىف عار دبعلا ۹ ٠١

 ) تاموصخلا باتك 3;

 لما نيبةموصخلاو صاخشإلا ف رك ذيام ۷٠ ١
 ۹٦ ىدوبلاو

 ٩۷ | نإو لقملا فيعشلاو هيفسلأ رمآ در نم ۲ ۷۱

 14 مامالا هلع رجح نكي

a ۳۹۹  

 ۹۹ ىف مهضعب موصخلا مالك 4 ۷۴
E ORE ° ۷4٠٠١ | تويبلا  

 ۰ ةفرعملا دعب

 1۰ تيملل صولا ىوعد 5 4
 ۰۱ ةترعم ىشخم نم قثوتلا 7 ۷م
 مرحلا ف سبحلاو طبرلا ۸ ۷۵

 ۱۰ ةمزاللاف 4 ۷٦
 1۰ ىضاقتلا 7 ٠١

 بايلا ةحفص

aمج  

۱۲ 

 سرې

 هيلا عفد ةمالعلاب ةلبتلا تز ا اذإ

 لبالا ةلاض
 بو ثلا ةلاض

E ا 
 اهدجو

 هوحن وأ اطوسوأ رحبلا ف ةيشخ دجو اذإ

 قيرطلا ىف ةرم دجو اذإ
 كم لهأ ةطقل فرعت فيك
 ةنذإ ريغب دحأ ةيشام بلتحت ال

 هيلع اهدر ةئس دعب ةطقللا بحاص ءاج اذإ

 هدنع ةعيدو ال

 ىح عييضت ابعدي الو ةطقللا ذخأي له
 قحتسي ال نم اهذخأي ال

 ناطلسلا ىلإ امعفدي ملو ةطقللا فرع نم

 ميهاربأ نب قاحسا ىئدح

Pkا  

 چ

 ۰ مح ىخ حج هک له © محا -*+

 لاظلا صاصق
 نيملاظلا ىلع هلا ةنعل الأ

 هللسي الو لسملا لسملا مظيال
 امولظم وأ املاظ كاخأ نعأ
 مولظملارصن
 ملاظلا نمراصتتالا
 مولظملا وفع

 ةمايقلا موي تاملظ ملفلا
 1 مولظملا ةوغد نم رذحلاو ءاقتالا

 لم هل الخ لجرلا دنع ةللظم هل تناك نم

 هيف عوجر الف هبلظ نم هللخ اذإ

 وه منيبي ملو هلحأ وأ هل نذأ اذإ



 VY سرها

 الآ ةنفص بابلا ةعفص
 غلا ةمسق ۳ ۴١ ضرألا نم ايش لظ نه مثل ۱۴ ٠

 هباحصأ نذاتسي ىتح ءاكرشلا نیب رعلا ف نارقلا + ۲ زاج ايش رخآل نان نذأاذإ 5 ١6
 لدع ةممّقإ ءاكرشلا نيب ءايشالا م وقت 6. ۱۲۲ ) ماصخلا دلأ وهو ىلاغت هلا لورق 6 1°41

 هيف ماهتسالاو ؟ةمسقلا ىف عرش له ٠۴۲ ٠ | 2 هلعي وهو لطاب قمصاخ نم مل ۱۱ ۷
 ثارييملا لمآو میلا كرش ب ۴ رجل مصاخ اذإ ۷-۷

 اهريغو نيضرألا ىف ةكرشلا مل ۴ هملاظ لام دجو اذإ مولظملا صاصف 18٠
 محل سيلف اهريغوأ رودلا ءاكرشلا متقا اذل 4 ٤ ( فئاقسلا ىف ءاجام ۱۹ ٠

 ةعفش الو عوجر هرل دج ىف ةبشخ زري نأ هراج راج عم ال ۲٣۰
 هيف نوكي امو ةضفلاو بمنذلا ىف كارتشالا ٠١ 14 قيرطلا ىف رخلابص ۲۱ ۲

 فرصلا تادعصلا ىلع امف سواجلاو رودلا ةينفأ ۲۲ 1۱۲

 ةعرازملا ىف نيكرشملاو ىذلا ةكراشم ١إ ٠ ا ا م اذ قرطلا ىلع رابالا مس ۴۳

 امف لدعلاو ملا سلا WAE ىذألا ةطامإ 4 ۲٤
 ةريغو مامطلا ىف ةكرشلا ۱۴ 11 حوطملا ىف ةفرشملاريغو ةفرشملا ةيلعلاو ةفرغلا ١۲ه 4

 قيقرلا ىف ةكرشلا ٠١ ۷ ا
 ندبلاو ىدحلا ىف كارتشالا ١7 ٠١ | دجسملا باب وأ طالبلا ىلع هريعب لقع نف ۷ ۲٠

 هلأ ىف روزجب مهلا نم ارشع لدع نه ۹-۱ موقلا ةطايس دنغ لوبلاو فوقولا ۲۷ ۷
 ( نهرلا باتك -:48) قيرطلا ىف سانلا ىذؤيامو .نصخلا ذخأ نم ۲۸ ۱۸

 ١ هب یرف
 نمل 8 ةبحرلا ىهو ءاتملا قيرطلا ىف اوفلتخا اذإ ۲۹ ۸

 رضحلا ف نهرا ١ 4أ ٠

 هعرد نهر نم ۲ ۴ a قيرطلا نيب نوكت
 a e هبحاص نذإ ريغب ینا ۴۰۹
 غو يوكن نهرا € قا لى ل ج ريزتخلا لتقو بيلصلا رسك ۴۱۱

 ممريغو دوبللا دنع نهرلا ه 1 0 ٥ ' قاقرلا قرخت وأر خلا اهف ىتلا ناندلا رسكت له ۱ ٣۲
 ةئييلاف هوحنو نمترملاو نهارلا فلتخااذإ 5+ i ٠ OT a هلام نود لتاق نم ۴ ٣۴
 يلع ىعدملا ىلع نيملاو ىعدملا_ىلع ةيلع ذلل اغ ١ هريغل ائيش وأ ةعصق رسك اذا 4 ۴٠١

 ( قتعلا باتك -؛و) 8 39 1 هلثم نييلف اطئاح مده اذإ 70ه
 ۲۰۵۹ ۲۵۱۷ مقر ةكرشلا ب 352

 هلضفو قتملا ىف ءاجاه ۲٤۸۴ ۲۰۰۷ 5 ١ مقر
 f لضفأ باقرلا ىأ م" 4۸ ضورعلاو دبنلاو ماعطلا ىف ةكرشلا 14 ١

 ءاكرشلا نيب ةمأ وأ نينثا نيب ادبع قتعأ اذإ 4 ٠۰ ةقدصلا ىف ةيوسلاب

 يرابلا مخ اب ۵ جب" - م
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 ىعستسالام هل سیلو دبع ىف ابيصن قتعأ اذإ
 - ةباتكلا وحن ىلع هيلع قوقشم ريغ دبعلا

 «هوحنو قالطلاو ةقاتملا ف نايسنلاو أطخلا
 هللا هجول الإ ةقاتع الو

 08 قتعلا ىونو هلل وه هديعل لجر لاق اذإ

 قتتعلا ىف داهشالاو
 داولا مآ
 ردملا عيب

 هتيهو ءالولا عیب
 ىدافي له همع وأ لجرلا وخأ رمأ اذإ

 ٩اک رشم ناكاذا

 كرشملا قع

 عابو بهوف اقيقر برعلا نم كلم نم

 ةيرذلا ىسو ىدفو عماجو
 اماعو هتيراج بدأ نم لضف
 نواكأت ام مومعطأف كناوخإ ديبعلا

 هديس حصن و هبر ةدابغ نسحأ اذإ دبعلا
 ىدبع هلوقو ٠ قيقرلا ىلع لواطتلا ةيهارك

 ىمأ وأ

 هماعطب همداخ هاتأ اذإ

 هديس لام ىف عار ديعلا
 هجولا بنتجإلف دبعلا برض اذإ باب

 ۲۵۵ س ۲۵٦۰ مقر

 مک ةنس لك ىف هموجب و بتاكملا

 طرتشا نمو ‹« بتاكملا طورش نم زوجام

 هللا باتك ىف سيل اطرش
 سانلا هلاؤوسو بتاكملا ةناعتسا

 ىضر اذإ بناكملا عيب

 هارتش ىنةّتعأو ىنرتشا بتاكملا لاق اذإ

 كب ذل

 سربق

€ 

 ےھ رح هكا دك ©0 مح دج ده

 ٠ ص

 © يملا دما - دحأ ےک ےک | محا

 6 ةا باتك - ه١
I —— 71 مقر 

 اهياع ضيرحتلاو ابلضفو ةبملا

 ةبحلا نم لياقلا
 ائيش هب امصأ نم بهوتسا نم

 قستسا نم
 ديضلا ةيده لاويق

 (. ةماثج نإ بعصلا ثيدح ) ةيدحلا لوبق
 (ةشئاع موي ىف ايادملا ممرحت) ةيدملا لوبق

 هئاسن ضعب ىرحتو هبحاص ىلإ ىدهأ نم
 ةيدملا نم درب ال ام

 ةزئاج ةيئاغلا ةبحلا ىأر نم
 ةيملا ىف ةافاكملا

 ايش هدلو ضعب ىطعأ اذإو « دلولل ةبملا
 ةيهلا ىف دابشالا

 اهجوزل ةأرملاو هتأرمال لجرلا ةبه
 اه ناكاذإ امقتعو اهجوز ريغل ةأرملا ةبه

 جوز

 ؟ ةيدبلاب أدبي نمي
 ةلعل ةيدملا لبق مل نم
 نأ لبق تام مث دعو وأ ةبه بهو اذإ

 هيلا لصت
 ؟ عاملا و ديعلا ضبقي فيك

 تلبق لقي ملو رخالا اهضبقف ةبه بهو اذإ
 لجر ىلع ايد بهو اذا

 ةعاجلل دحاولا ةي

 ةموسقملاو ‹ ةضوبقملا ريغو ةضويقملا ةبملا
 ةموسقملا ريغو

 لجر بهو وأ « موقل ةعامج بهو اذا
 زاج ةعامج



 E سرف
 بابلا ةحفص باملا ةحفص

 ءاسنلا ةدابش ٠۲ 55 |قحأ ووف هؤزاساج هدنعو ةبده هل ىدهأ نم ۲۷ ٣٣

 ديبعلاو ءامالا ةدابش ٠۳ ۲۹۷ |رئاج وېف هبکار وهو لجرل أريعي بهو اذا ۸ ۲٢
 ةعضرملاةداهش ٠١ ۸ اهسبل هركيام ةيده ۷ ۸

AEاضعب نوضعب ءاسنلا ليدعت : كفالا ثيدح ل6 4 نيكرمثملا نم ةيدملا لوبف  

 ش ءافك الجر لوو قد اا ٠ 1 ۷۶ ١١ 0 ها
 0 هتقدصو هتبه ىف حجر نأ دحال لحال ۲۰ ٤
 لسقيلو « حاملا ف بانطالا نم هركيام ۱۷ 5 یسوم نب ميهاربإ انثدح ۴۱ ۷
 معي ام ىقرلاو ىرمعلا ىف ليقام ۲۲ ۸
 مهتداهشو نايبصلا غولب ١م لك س رفلا سانلا نم راعتسا نم ۳۳ ۰

 نيدلا لبق ةنهي كلا له ىعدملا اجلا لاؤس زو ۹ ءانبلا دنع سورعلل ةراعتسالا م4 ١

 دودحلاو لاومألا ىف هيلع ىعدملاىلع نيهلا ٠ 3٠6١ ةحينملالضف مو 74#

 , ةئيبلا سمتلي نأ هلف فذق وأ ىعدا اذا 3١ ۲ ىلع ةيراجلا هذه كتمذخأ لاق اذا م5 ١
 ةنيبلا بلطل قلطنب و ˆ وئاج ومف سانلا فراعت ام

 رصعلا دعب نيملا ۲۲ ١84 | وهف سرف ىلع الجر لجر لمح اذا مال 5

 نيملا هيلع تيجو اح هيلع ىعدملا فاع 78 ٤ ةقدصلاو ىرمعلاك

 هريغ ىلا عضوم نم فرصي الد ( تادابشلا باتك - ه۲ )
 نيملا ىفموةعراست اذا 54 4 ۳۸۹ — ۴۷ مقر

NOR 150 , ًاريخ الا لمنال لاقف ًادحأ لجر لدعاذا ۲ ۸ اليلق انمم مہناع أو هللا لا ۲0 ۸1  ٍ : 
 ؟ فلحتسي فيك ۲٢ ۲۸۷| اريخالا تلعاملاق وأ

 نيهلا دعب ةنيبلا ماقأ نم ۲۷ ۸ ىتخلا ةداهش م ۸
 دعولا زاجئاب سمأ نم ۲۸ ۲۸۹ |نورخآ لاقف ءیشب دوهش وأ دهاش دهش اذا + ۰

 اهريغو ةدابشلا نع كرشلا لهأ لأسيالا ۲٢ ۹۱ كلذ انملع ام

 ا تالكشملا ف ةعرقلا م. ۲ 0 0
 ْ زوجي م ليدعت 5 ۲
 4 حافلا باک 67 ( ضيفتسملا عاضرلاو باسنألا لغ ةدابشلا ۷ +۴

 \V م e مقر مدقلا توملاو

 _ سانلا نيب حالصالا ىفءاجام ١ ۷ ىنازلاو قراسلاو فذاقلا ةداهش ۸ ١

 سانلا نيب حلصي ىذلا بذاكلا سيل ۲ ۹ دهشأ اذا روج ىلع دهشي الا 4 ۸
 ملصن انب اويهذا هبال مامالا لوق ۲ ۰۰ روزلاةدابش ىفليقاه ۱ ٠١

 ( رخ ملصلاو احلص اههنيب الاصب نأ ) 4 °۳ ةحاكإو هححاكسو دراو علا ةدابش ۳ ١١)

 _ دودرم حلصلاف روج حلص ىلع اوحلطصا اذا هه ۰ خلا هتعيابمو
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 ٢ ٦ م |« نالف نبا نالف اص ام اذه : بتكي فيك ٣ر
6 YY نالف نبا نالفو 

lo 4 نيكر شملا عم حلصلا °6 

  ۸ ۰۹ةيدلا ف حلصلا
 ۰۹ ٩ نيب هب حلصي نأ هللا لملو ءديس اذه یبا | ۲۵۲ ١١
1V for » نيتميظع نتف 

 قيل ماما ديلا يا
  11ر نانا اا 18554

 هيلع < ىنأف حلصلاب مامالا راشأ اذا ومب سيم 1

 نيبلا كح اب
 ٠ ١۳ ةفزاجلاو ثاريملا باععأو ءامرغلا نيب حلصلا

١ foe كلذ یف 

 ۴٣١١ ٠٤ نيملاو نيدلاب حلصلا
 طورشلا باتك - ه Î ) 4مدع ۲

 سس ۲۷۱۱ مقر ۷۳۷

  ۱ ۲ماكحألاو مالسالا ف طورشلا نمزوحيام |  ۲٠۹م
 ةعب ايملاو ۴۷۱

  1۲ترب دق الخن عاب اذا
 ه ۷۱ عيبلا ف طورشلا م سوم

 مالا | ناكم ىلا ةبادلا ريظ عئابلا طرتشا اذا ۽« موو ١

۷ YY زاج ىهسم 
"0 Vé ةلماعملا ف طورشلا ه ممم 

۹ WY حاكذلا ةدقع دنع ربملا ف طورشلا + +++ 
 ةعرازملا ف طورشلأ ب موم ۹ ٠١

١١ AY حاكنلا ىف طورشلا نم زوج الام ۸ ۴ 
1۲ FAY دودحلا ىف لحال ىلا طورشلا ٣م ٩ 

 ۽ ٠٠١ |ىضر اذإ بتاكملا طورش نم زوحيام ۴۸٤ ٠)

 قكعي نأ ىلع عببلاب

J6 A قالطلا ف طورشلا ۲٤م ١١ 
 مد ٠۲ لوقلاب سانلا عم طورشلا

 سرهف

 ءالولا ىف طورشلا
 كتجرخأ تش اذإ ةعرازملا ىف طرتشا اذإ

 برملا لهأ عم ةحلاصملاو دابجلا ف طورشلا
 ش طورشلا ةباتكو

 ضرقلا ىف طورشلا

 فل اخت ىتلا طورشلا نم لعالامو بناكملا

 هللا باتك

 رارقالا ىف اينئلاو طارتشالا نم زوج ام

 مهنيب سانلا اهفراعتي ىتلا طورشلاو
 فقولا ف طورشلا
 ( اياصولا باتك - هه (

 ٠ ۲۷۸۱ ل ۲۷۳۸ مقر
 لجرلا ةيضو ه هب ىنلا لوقو « اياصولا

 « هدنع ةب وثكم
 اوففكتي نأ نم”ريخ ءاينغأ هتثرو كرتب نأ

 سانلا

 ثلثلا, ةيصولا
 زوجب امو ؛ ىدلو دهاعت هيصول ىصوملا لوق

 ىرعدلا نم ىصولل

 تزاج ةنيب ةراشإ هسأرب ضيرملا أموأ اذإ
 ثراول ةيصو ال

 توملا دنع ةقدصلا

 دا وپ سوس ناز
 ( نيد وأ اهب نوصوت ةيصو دعب نم إل

 يراقآلا نمو هبراقآل ىصوأ وأ فقو اذإ
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